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 لاكش طارصلا بكري كدا نوف: واكو تا ىشج تكبناعتازإللا | يك كي

 اسس يعج دوج قلو كتيلفبانوعار كنزعبان ماك نقبكيأن | يي جب
 | ةليجا كل اضالاانعمب شاقل انض الر باكل انهن دضر خر ةراشنل لعشل | دج
 هلت طل دولت بيز لعو ٍةانصب كلذ كوكو ةفششالو اهي ةفطكلا:لعةزم كاد عمنيكت د د

 انايكءراه اذار اهتياغرافاكئعا ان توبا فى اك كانه اناني توضح نا كلذ أ ير جيب
 اهيكتائزلاسانع ان0ةقياعلاءاسلالا أموةيلعلاةْ ةبيلاةنهامهانخلب شام لعاها نسا اذإولا| نكس: تيس

 أوت ميك ولفاندأكوت راه ارسلان أمس مين لوفي ليو زعسمل حافر زففا تن وقت ظ 0 3|
 ' نة كنت تام نشك هلع ىدابم ةعانم ييناكل وأ هش وم 0
 لع ةمانمل م ىراهنتتفوخط زم انل اناناس ردنا تاركنصل نه سك ا
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 لمي ابلة ماضل اسطج كلذكول زعلان لاح هكراذنال در اند الك ةصاوخن ارخص

 اضاعالاوأءاسجل اس اك تحت وأنا ضارشالاو مصل هنم ةنيابللو ةدارلا اذه
 ل ذرعا ديدلنأ يانج تسجل كان المزج بلاها
 رن تنازل طي ناسا بل تو كا ذي لاك ل الر ندهن
 الو اين مطول ولم لتفاإهلوا كل لاس تقرا غس لوا قرا هني امبالا

 ةكفىقناذ تبل فهاللبو لال ادني الدجل لاين سلبت رملف وصلا دن اكهشسكأل

 دان, ل رالف هزه نعل وزي نار جلال وقفل زن ولأ مل نسق ءيط عه وا ذاهن
 لتونافالتبزع ًاهلكءاشالاةىرم] قباني كر الكم اسجالا عبس كاز هوز املا تل فاذا

 لااا اال والحيل للعسر لادزالو ةندأ مثول قرنين م أجلا مالا تنافس

 ةزمو مسجل: داضمة صاد او نهر يرحل جلل |.رما جر لع حبأب لع وق ل والا موصل هذ ادزتل

 تيل اناسجد خان سيف بادو مولعلا  جتام ضان كاف دانا هاي ةلملا
 و هتازبهلم ازنالتيخ قوم ىاإربا لحم فن فضول نال تعلمنا لت جوف

 ! طرا مسج تسب رضنلا نذاذ ضارهالاء اسجل 2ك وزنا: أ حارب ايه هل سانغسو ى زي هوما
 دم) ان نرغنلاذ ل يامسرججراسمب يزلزل نحل يطا ناذأ ضيأو نينا مبجنم
 امم تيكا لطب نبا توتا الو ةنبلا مصصلالل قعلالورشاالو لوطا هيريص,كارتلم

 كاتو ع عاهد اذا لوتأ هضم عنيا مأ جالا صي 6| مجول عطل ناولالكت ل صتاذاوعا

 ثيعلوهلع قمل سي ل وقع ماك ادز الا تلال علل )انف حكازارمإسلابدحأو ةلاح ف ا هكا لقب ل

 - | ماك قإلم هازال زو ل )را لعكلا عقر يزأ دعاك مخي لنلاو عيت زلال لب رسل

 يافا مد ديما هضم انا يا ة فجل صن

 | "اوصال طيب لوج نعمل, هسفو قررا عض كاين ملا داربا ةوصدس قول
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 ل ةنلالف وتس نزع

 10٠ ءاطخ أ مارمبناجنيف نا 1 لا نادل ثا ومايا ابيع تراها ض ناس وش ْ

 ظ
 اهدا ري ددأو م ياجتكيبلا ةياغن ةسانرأ ثلا لارهل لامس لاس هذهو هبال اد
 دالة عيت تال اإل كارد فنا وناا| نازح« ود نزال
 اسم هيما انكم اما اهن هوغو قفين اينالقودأد اديوشتمكب هبلإ هيب كليا ليك ليلو ةببلغلا
 جارك اناناس زال نسل ذهأ داك قد دض زبد يجتمع اهب تشيدام يابا
 )هل مليا 6 أرق دادزا نكي سيكل اختو هنا د ىلإ ضلوا ذيصعمؤلا ةييربلا دنا ذه
 كداب ل ضن مابا هم يطب لان ل0 الازهر ةطيمملا لكل تسل
 طة ضا/ يواسي يعرب ابطا لقتنءنانأضيأو نزبنيطل( نال جلاذعز
 00 ازا )يمض اقل ازإل لنكن علو هل ظرازيأو ةريسج يضل ل رض هولا ونال
 حرا, هند ءاينكم ائغبز نكمل دة ارنا« ن مارس عزك لع روح زنا اعف او لال
 و ع :اذإنغلا لا ضاناكاذاذ هرج وقيمنا اك اعده ص نال
 رغب يوناو ميطخشام.ةبامجتزانل نراه شيتا ةلاطالة؟اداراو[هاراعن ال ةداضمو
 تناولك نبل طل ادذزاجلل ا دخحأو جرط ضخما لف سمانا جوعل اجت ابك
 راند طباع ةريصاس للا ميم قتل اةيلاعلا
 7 ب طضتواسلاول كتف ضياع ل "م لرانا خاج رت
 هانز 26ه ىيعنسل راو لم ني . اطلس تلا لالا ابساثراناذثالا

 ول

 مم راهرلاعلا نب ره مرّسوا غنم ةياأ طك ضال نو موف شعل هير ارم رج مناور ارد

 ء م تأورعب زم: لع مقواذ لرسم نأ نفي لاق اخ ماو هابتالخ كيش حاطط
 اهطاقرركازهم دع زخات نلف راتني يطيل ما.
 للانضمام نط اثم ةن يفسر أمس ازقلا ةكس ضيا مصل ارطحخجو اريك اذ



 ه
 5 ا قيداوةنلمل رام قعر تدل لمد خلايا ناضل بكسر ن ةللتغادإر نعله شل
 ع انني وووراو كابن ىو هرادغم ير منصب ىريقكبالا ف ةصلعلا لينال ادي
 | 0 297 ء( وح اهطعركيكو ةيلفح اتم نم اهلكونه باسل جس ننوه أب وكما نعل وورد تسود
 2 0 احل قلطلقرزلة لس ناؤعي لاف رمغلاةساعو نوزلاةساجوعمساة ساس ن لاه دللزكا

 0 1 قلك ؤرفلاةسأسر هبشاأ مو ءادلا نعاس بشاو ةديشسلاةل فصلا عضال يف طل عملا أوم م ب
 2 هات اذار نان ةاملأ سلع ىككارمغتر لعل ضيا يزل تلف رام زج احلا 0-5 7 لابس جرجتيانا هي يقرأ ضقلا» نهم ل فعلاو ةئيار لا ةميار نمل تلا بال لنا ءأيثطالا
 ع 3 ايلتس تك'دازذأهت | نرلع ذاروف سحر ولعل: حذخ أي هيي دصووا برك ا
 ع َّ ش داو اهالي نهرا ضالاعلا علل ذ نتج نثيالع ني لعل اذه تلم ان انزمللع سس

 5 لي وام باقل طنب يال افابيع
 نين هر هن العإ فلوس لفل لفعل داع زماننا
 0 ودعت :نانيايتساكةقفؤل الكامل نفط ما الوان نضل ل ساو اوأو هسبؤم
 0 3 2 حا اوس سوما اومسل احالرج جن 0

 يم ييسر ايا هيهرمنراملاومولساؤعا ا مبةساخلا لا ار اهل لوف
 يرو جرا يس مدو سنا بادو
 + فيلا :ل هقيأعلا ءازلالاأم رغم دو هنفأ طراد هيزحلاده نكمل ةينباعلاهرمالكر تول مناد هسفنب
 0 دعب ا النل ليمجي فار ضال نضل أذ ايي صبا حر ةبندلابثالا#ا
 هي. | تيئايئطلزهنارءاذا ن ايلالاؤبمبلا ةغملذلا أ ناوتر ةلايمحلا ةيدزلا اهتز هن عا هدالطسا
 د الد دف تلاد ةراعل تراصرأبه) لباضف أخا ظذإر أ ب تضر ناكر أ هبل انف لاف

 يلا هلا لبي ساما, نربلا اها يني( هزه نا كال ملت لبأانا كوت رم كك
 مسي زاهر تاما تايايكااهرفغتاؤا هنالء اس أضف تسر لت اهر ىف كا,براَمل لكأ ادلؤعا ١
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 تالا زريطلا شجر مكبس الا نير ةرثثكت ان مندل نزلا كا هلع سوارا هنراكتملل
 طن عوفكااذا نانملاب(ناذ ياو ننال ع نضل اب وكت سيو ىلا راين ذم «جزع
 زم ةيطفمل نفل خلا لياهشضلازمدارتسإأ جهنم ةدل نشل لع ضعاذا ةينربلا دول باسو هياشو
 قالب رن وقت الب همذر هنقم لا كا نر ايت اهني ازيلننسما عم ايلالا دلع
 الذب ل اطار تاكللر فام يولعلا مبلل شانك الو الإ ا وانل زباب تل
 نري(« لأهل اال ار تاكو هكا ضنيأ لو سلكي ميه هلا |
 دار تاكو نو تقلا زهر ظالم لجو ةينضولا ل انلاو جلول لسن :ااماهلكت ازجملا
 اناا ءازعسطلا مايزال ىزل ةمانس وحدا: كاكذاتاجلارإسرانيامقا
 لوز اوكا راخ ولا دارو هلي ضو هت نتيأبو نا نبا توما هرعت هاهم
 رجب ينصف ظنا ناكل خط رلشلا, تيرا ضن ننال غيط نبل يدلل, نلإلاو ةرلهلا غسل
 ىهنانعنل ننام[ بسر ندب يدر لحي ىذه هل سبكتكتبلانموساول هبل لنانال
 ا( زمن انلابارسرا اهل لاير نس يعسو رتدارأب اناا لستر ايطار رز وذ وقس يذلا

 5 0/ابنت تالين ضار هل كب هيعسو هندارأب تارا «زه نع يجول له ولا, قل
 ليفان كهل تال نةسز لكن الغل انمرن لق هل اذار سب افا هزه نخةربكمان
 أزهر هنمإ عقلا كلذل صا ءارس قرم كولين انجيلا ناز عب نا علا زه تح نم ضهر لال
 بنل ىزابلا, ىلا اهلك زج مز ايكو ردها وينال لعلى نيتك
 ننال ذأؤربانمككو انام عا يعيرمنع علا نينا طل مضت بولا طب ما نعل أكو ف داعلاو
 زي اك مام ةيدرل ةزيملا نق نحف صأ مود رض هكر تيل جض أ تل قيل أس نيبنم
 . امينصسأ) لكن علم نادرا شيملادهرسلا نا أكو هتياسإة لأ زعل ضفا ةرابيضالةرصا هيتزنو جا
 نبذ 1 شالزصرلا قكر زا لوض ملاكا تويسلإ ضف تلا ئىزلا نيس صاغ .لغ
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 اكرمكم سارا نضال تأ واي أركز سيلا لل اما كل يهل دما ىلإ لاك

 اب تذاناذاد تدي مصب ىزلا هرج طن ثئاكعست مرش, هير ساهل خا طر يال أكمل
 1/1 رسهولا دهر انقلش طمأن كى” ناب زل طوخ نايم ةررثلكزلا
 لزعدب ساما هاهنا يول كرق اذار ناناهسانطسانيضنترأ هتان اجله
 تس قم لال ابو سلا هلال )ساه دا اراب ل هعتسا, شيلا ةميرم نعمل ى احا
 تا تملا ذا نانمالوأظفو دا ل عنب -لهتتساواهترم نع سطح اهب ةساخل هل ادن تلصق
 مل ةيبا اللة برع عطب نا ىرعل هلم يد وم كو هنحف عن قفا هلا ار هنيدي رك[ علما قل أع
 كل رشا وعادلرعا أمرض هنعبطصاذا أراد ةمّازرع ةبضتأن هنعةنيانلالملا هدا ترردساذاازهةيملا |

 لل ال 2/رارتغالوا ةبمهيلا اهني كر ايلا قيل حر يمر له لل ملارا ةفانلا ةيوزلاب:لوكك
 لاول نيعلا ةرق ل هطبمنر ةسيقحلا يملا لاو عفا تل لال عقلا د سنن ةيكر نمو ضو يور خشن
 اا زالار للملا قويا عل لرد زجل هنلبتو نيج زؤزمل خا يقتل تالة لبر مزعر لزمه
 لا تاسأ ا عابزفبملا ةيديلا ةبهرلا هزه نعرف اع لظو نذل اهسمداو نيمار

 26م ةيدرل ]فل ]ني تاز هني درا يدي حت نإككبتيأ م ةداعسلا هزه نأر هس مست ظ

 ةزه زلنا نقيس ا ىلا سمكا رمان رنا لا ىو هي ةيتر ل زوون هني ةمزضفا
 يف د دانا ىرب كنزي |.ماطيز ولادة سال رسل هيو رل تسل ايلا

 تيل هلل )لاو ندوالارأيتسأبأماو لمعلا ل بضل. تضر ا ىف ةيدانالكل امال نرولاو
 لادوات يلوا نالوأ طن نكي نكست زلا تا ٌنئكن ناك تالا هذه

 < .. | لال( كازا دنلارملاب انو تال ف لولا نسهر ايل تعط قتال ديربادلاظفيترشلو

 . ليلو دابعلاالمأدهنم ةعالاو هلوفنل ؛ ]يجي نيل هنعفلاءنمتمقلا ام ئيضيفامل تال
 هنمع نبال ار ؤس ن ىهاننا ناننالا اذار مدعوم لك داعس نانديفنزت ذأ هنم

 تان رأسا جو تاواهتشلا نصه دار لوز |دأتسلاس انجل ىذا نيد ةهتيفحلا بأهل جا تند
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 اه مناف ةرامكلوزككشم تيل دوكيكدل تقابل ةنواعل و هنمدمإر لكك تشل ةدأمشلا| تي"
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 ليلك امان و لان لذلا ناد انما مف يوتمال] 2 /لنج ظرأ+نرفطيس ولكم وفين
 نزال كب ةدأعسللل تن هللا :الولؤز شالا نع هلاك ربدح اكن الا شجر م يضل سان لج نا بجو

 تامه سقت زهؤ طال نيشردةو هنأ ضعارأ نان اسلالا اقر كربلا تع ئضع لزب لموت
 ةر ملال نعل نوكيايب لا نقلاو مالو اى فر ظنا و ربكم نوكأ قل فل زع ماض ةنلث لا
 دريل اطو قيبشلا نكتب ىلا ةذقلاو تأمالكل سيو عفتلاو طم تلال نوذسلاو لاا( انفو
 لملإ خلو ةشاشمشلتلا» لهو ةرسح تازلل لراضو ركل سراشللو لكان قذالملا لاقل

 رينا ىوق تاجا يو أموغن تلعجأ بر اذه مزال | عفا دس ل طبا ا ير دش ننطل ىو ذا هضعب
 بح عبضيوأ هرم! كوفي ةينأبص كلنا كوفادغاب نال ل شؤز فكك نار جيتا اذهب قيايرسل كلذ
 اولا رز ةيلزسايلمتسيلا هلو ةكك تقلا عزا تطأذل وفله مالا ةماعلا
 ترم اما يلمتسلل.ةلإ ةسيلا,تجزلا ةييضعل قفل اور كارا نم املس | لازلت
 ب فانا مه لاا د ض اعلان كك( ىوقلااذهدادعلسجلباضغلا )ع نوكينا بجو كلزاف بلقلا

 كو مقنونطل)يصصل' نراعلا لاهفوش ناكو أيت اذزعة يي نارتس فأقل ل نلاع
 ة دانا تممف بميلة تاك و ةلكلا منتو هلاةإببضأ عت الصدق قش ىف
 'ايدضأ منو ةفعلاة| يضف ينع ترس اهله ماتا ةاكمتأ,ل ةلسق مال ذأ ملص أني ةقأ يضل

 محراب جريطؤو جالا هل فبأي ةلذا عل ارضنا و بطتزل نعمة يريضخل ا فنل ةلك لك قرأ لا |.”
 مقلم كاشي اضنلا زم كنمر ية ة|بضأ منول كلة رضا هما فز ضرع
 2ك ضل لسانا نار كك مجال ذو ةل علا ة] سف وأ نانا كرف ة| يضف ضال اهب
 ماب نمار اه طقف لب ضل ءزصنالو بث يانغ كتلاذاو ةلل رمل ةم أجلا ةفعلاو ة كما
 سوقنا ايحارم تر تناذأ أ ضلا زه نم رسولك علك يلع لب | غلا اذه ضنا ازاكماالغ
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 يي زترلاذا ا .اثاك«ذه تيديغ لب هسا غمض لعام قا ذاراهطع حرم اما بحا بص
 خا كانا مبس وب مادو ألا اًمأو انتا وجلس دان ةعأيلا|.ئأونانس
 أ تليضفا نال[ فا نرلا) كلا: طلاب هو نما هوسأب ىو ءاندو هتلبضغت يف ذا وقار
 أيِضأو ةيكك ةيناسا ليضيف ريرلا قرش ١ /5 هاذّملاذاهبحأس نافلعلا أراه نان يح
 عاج سانبال( هذه سوك لونه نيو رقذلاو لم ميرااشإلبا درا نم زال( أ بتضلا عزم

 هللاندارس ايبا مجاعة كنس ناكل ونس نعبر نمو نا هشلاق سفلا عاؤباو بمضضلاو نزلا نيزحملا
 أم تنم لبأشقلا ل جطط ىو ةميااكرسانجل/وع ا ايها «ذهدي د نال زيلع بي ىزللو

 اقف ضن نا نوم تتيح ملك ارجل اش نا ىو زل ةنط نفل ةريضف رف ة لكما
 نار ازهار لمغن ن !بمتاط !تالمملل توري نا كلذ لو ةينآ ذل ننال ة الو الأس
 سو ينس تع ناب نوكينانلالن ة|نغل نهم نايل نر يضخرف ةفعلا |مأو
 اولا وأو هتارهننيادبعتدرطا كل فربما التاني تفايدا عاما
 هبه. لامتسإو ةقطانل ارضا هد اضن سجن ا لال( رهظتو ةيبضغلاس فنا ةزيطف فذ
 قمح ا يطعرصلاوالبجاهلعف ناكاذا ةعزفلاب رمال( ن عدم ايان انعا ةزيا رفا ئمالك ىلا

 اند دس اش نال ضف «زه اجامل ترمب فق رضغ ف ةلأرعلا ماو
 كو يزال دج يحةزيبل رمل اولال_دسا, ضم[ يضعب ا ىوقنا ءزهة ملا سرنع كلي
 نأ مث 0| هضفن لعد سفن نانا ذاب رنية ثيل ب نان الن ثدجموأ جابط ومع
 لب شفلا نك ذلاذه نمعيمو الكلي ضغلا ءزه نم ةدر لكل عل كتم رض انحف ضفالاو
 يلا موسرلاباهبلا ةراشمالاعيضوللازه نا انؤ نآكذا عنرتاكهزه نضج كت محزم
 تضمضامو ساريه زهعاواكذ ءأنمرد مهيمن اين ىزلاورلعتلل أهوصتيل

 ىرعلاة عر لعل كول ,اكزلاهذه ف :لكا فل ءا نال[ كم[ اندم كح

 | اينكك حد ررش ة بآن ضاءا هوا ضلالب ىف للسان وأو كك كب اهنيك سان
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 مانام ذهرارجر تقل وطريق م لهما:
 لسا ريدقملو ةلاح لع شاد نوولا ةئللا ايش اوصف ب ةيلبلملا نا كلذرأهدرسن ملوك
 نملاع ن نوكيسيا لب[ ضف قلو زب قلالي اضفلاو ىوبولا نمهبجو كشلا لريال غانا ادور

 2/6 قرهجرم أد مررنا يرن زوار |شأ ام ماعلا تلاكلإ.نؤض لارا
 هر مدن نير و شن نأ ىف غأ|شأو تملا, لعل نم وم
 نم را قطر نعل بأ ثمأو بولطلا تاتا ءارعملف نهزلاراغسأّضأو
 ةنمما تتغلب [بضغلا يلا لات نأمل رس قوتنا ةارهسأ ضأو مرغلا
 ضان رايح | ضأ عملا ازا ةلا ل كرولا نجا تالة ةلاقلا رح انيس ةيلبحت
 ماظأو نبذل رع سلا دكينضرلا او نايتس لسسلاو مزلا نين حلو جيابعلا ناين تزرع
 قفين ناوهو زال, اطعلا(نطس لم اضل ّسأو تالا جيب دانيالثل يل رسقلا ةمراقف
 دكملأم لأهم عة ريكج اونا ة صا اولا ت فو غيض[ م لصو غمس مرار غم شبا لاومثلا
 نعل عوف ةادل ا شم|و ةنيراج اننا هلك لمان ةيكا نها |ّسأو همبرننم ل كتم وطرب نا ينزل نكت يسهل يضخ ةرحنأ شاول ب ذك
 غينيا هتيتو ومالي دطت نسل هع سغتاراف اطال[ ّسأو ليمارااههي,لجاؤ ملا
 +29: ن دلل كول ىفةلادأأشأو ةشةييزارت كتبك تأ ساو
 ش قمم دا شاو لاطلا ننوكلا و2 اوان وضم دركضرؤلا| ش اوان

 هنا اضغلا دانا هاتر حانت لضم رنياضاإ كبل تعقل
 21 يلا دوكيعلا خو ةائا رفا لالا :اوكيأ له نا ةزعلا ىلا ٍنيبوصلاا ره نيب قلاركلأل امسا
 دمالل_:: لما زيه ساض نارا ةماكلا ل مسج ر ازال ورأس نأ تالف:
 دف ريال, مو منج اتا حدمرانطنع ضان ف ةرجل|شأو اندانشس جملا
 ةليضؤر مف بصلاو تابشلا | أوو تونادنع نوت لا رناضاهرضو جلا ةداعسا ب لقكرنلا



| 
 ديلا يبكرشس نفقا [ّضأو تسائل افاك ثراها ةمرءالابال تلاعب ىوقي للا
 تطل مل ناره ض طا رعد نضاى زال بوكت | ضأوو مو فلج بلا اكمال ةبنش تو
 ايلا ماو اقر: لارطل(زهز اكرر ذنل ةزفومو يهبل نحر امها نعاس بدن لأ و
 يب كاز هنيه وفرك ال[ ش أو هريس ةيررجلا ضر ماسلا لخلل رجه
 اقوه زبد غنج مك نما نعل ]بأ ضل ةداعل سج تربة يشيل
 قاب هونيمعلا كلانا ل يدر( نيستا قل مير تكل النائي ف مك شا معانا

 ملي تحد سب قل هلأ باس ضل نع نانا كي إن ةر ضف فرجا( أ ا

 ىفبايلل|ّضأو قيسلا هزم مدزالا جاهتار ماظنلا لاتفالبسفئار بوف ل: اشاومتضد
 بهلوتسلز فلو تارقالو لارا مه[ شمر نيت و نزال ة وأ عم
 مساستغولا )ب | ضل انها ةدارلب هيكون ملم ضم دف: ىف ةصاشلا شو
 مده مءاصةرجوف دقارصلا ضأذ دافلا و دوتلاو ل ضقلإ رحلت سحتاو اكمل |مجل | ةلص فل !لرمارصلا

 -ترغم ءااالن انتل فافلا/| أو هبازمخنكيؤلا بازل خااثار قادصلا ب ابس عجأهعم

/ 

 كولا تذل ىر ذك شموف رز وسأ ضو ضارب وت لعز الا ميوطسف لسا لع
 رز ةا سح أ ّصأ و هبعةدايزرا هنب ناحل ةلباتمىفةاناه| ماو اندلان
 (كمأو منال ثمالبةاناجفءاذضل نس | أوو مايل لار تاكل انف
 أو ميم ةيفا رتل ل ثلو راق نسج ضغلإ] مار انكك,«تامدرم با طوخ تملا

 هام ليلا رثااو أينا ار ذك نما لوا ماكو تعا هيو ل زيا يظت ىف ةدابملا
 انكر اهساض او لراللبانننلا انصمتارت أوان ءايشلالا وفه لكي ]جزع هدا فوقتو ةيلا

 اليو وسلا نيب ط اسر !لبب نضل ةىنه تناك لو ىساو دارزمالاب لعلا نالاهلب قيام الك
 ةم)اهياسا جر نالأع انك نآمزلاانلمشاناوأه ةءنا بجو ليادرلا ضتياطظالا

 ل

 006“ م

 | تلزم دس لكس مب هنال]ياضفلا» اضتّولالبا ذرلا تفرعر تقفاه ءازمحاو اهعلونا
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 : ا( ضالا(ن أ مصاو نا[ لبا ذر نإبطس وف ة| ضن لكن انازقز مفي نأ لور وعتم تفولا
 عل ناكاذ اريل نمد عبلا ةياغ لكوهةرئارلا نمزكرلا طل وطسو أ هنا ص لهتلا نصر عب ةباغ
 نمل سولإ زعم ميغ نا غمنسو حولا اذه لصف طفلا ل عة بما هزه نئه خا نر علل ةياغ لع
 ركز مجرم نعةابضفلا تفرغلا نا اذهلو لع يلاصف | ينمأ هرب لب اذر نيب تأكد !ةليضفلا
 بعسازملو أهلا ] بقوا ا بدرا كات ماهي بيعت نول د جو ةليزر نم تبن نا نداام

 د تورملا طعن ةراصاو اريك لأ كلزن كمعصا هجر دعب هب كلي طسوولا اذه جدأ دج

 1 ازاي سا وعدم عسب واع يبو هفعااظلا نا داك كن عساي ييضجؤ حتا رسب باول «زبوأ للام

 عبو د ص ذل عار د كل زوار حريك أحب اسمو نأ مزلاو لا وشالاو ل ا خفالكن ىلا
 لكك ف ع: رلع بضل اذ حاسم ناد بجي وابكا أ هدزل طب لا يقل
 خب انادي دانت انجوداودضرضغ ليج زها ةركصلا, نيللي هناقوطأسدالا
 عياصا رع كيلا ةاوبرأهلل ترف لوصأو نإاقمهوفن ل صحب أز !تايكارصلا_رايرإئءاسو

 زنابرعلا كب جيتس اءأو هسفنؤماقأ صاخشا أم أن الطالع عباتلاورن ألا وص توري

 ةبيمارد لكو يضمإ مرار ذل مئات تأ, لكد | كلخو ةيالب اهي سانا دون كم
 والخ نطو نك كرف ذأ و طقف لو ضار فرما/(رضنال ةئكانصلاو ةدل ل بسير
 أكءآو ننلهللر رفا ىلا زال سنمار نياهتتسمجل
 200000 ةوغلا لايتم انه هغسلاب ع هلثلاو هفسنا نايطسو ىف ةركحلل
 قلل ناصغنانهههلبلا مههي نأ خشن ساو هيل طأو لا
 اهبلكيلطرم اناث ةمالبلاه بج يط سف اكنل لقوة >لقيركملاةوفلا ل طجنرسزاككأ
 بلأج لاا ةيدلإ] محار اهدا وج ف هزم ناقل يلع ةدأيزإ و عاطب يزجلو طا ؤ لبق

 بلا اعز سا دان قدوس ابان ظط
 تاو ظن نا غمنمأو لاعابدوكىذلان اتلزاطم# اما صغللا



 جا سارع عر خا: سغنلاو ةاوركتبابطسوف نهرا ورصأ أو هتينيفحتةياط)ال لبو هيلا
 طم نوفر نها ةأكأو بولطلل جاذفطرم | معن هيف ضي بالا نيو بولطلا ظ

 او دقي حض طيراا كزوارغال هنع رزيق ح»ر فلا نم مزلا ل لمان ف طازقالنبب

 غش ءابع جول تازالا ف عل ناك رذل أ, نعأو قهشلا ومحو قلل أو نيئطخ رز عبط سولو ةفعلا
 تم هتزيزط ق ندبلااهلا جايبة جلال وع كا نزلا زكر نعد وكلا ةرهشلا جبجعاو
 اكان ف نييطمم ءأملا أذ ةفعلا تنزل اضف أو لقعلاواةيممنلا هني صخر

 أمت رح أيثو لبا هر صولا( ا ضفلا نو طا نهلت نإ علقت تنلو فزكلا فزخالاو حلولا |.
 لإ ] بسلا)ع و كولسلاو أيامهم كيتي ساو امسا اما هاربر ةغللا بسحب أ مسا
 تزحف ناحل اى لا مككاو نوبل ا ممدسل نيت ذر نيبطسو ىف ةعاولا نكأو امانككس
 طز أذل | هرلع دقي ناين عدا زال عخ نه اماو هنم تا غي غينمالمم
 غنيا أم لزبوهريؤبتلاآماربتنتل) لجل حاب( نيبو ننس (معدحا نيتي د انج
 هللا نيبطس حف ةلزعلا كم أو قفنمغينملمعنهفرب فشل اذا نسال
 ماا زنا هو هناك ث يحرم تل ينتقل زك ل سل فانا ما مالقنال
 ملأ ارب نوككك زل غنضملالك كو ديني مر تا يذلا ى نارتو ذاز سالوعن

 هلل ناين ةفوظنلا ماو ةراكآهلارسؤلا» ىو فن حرم أهيل ]مهنرال ابنك
 انكي بتحمل اهلا نفاع نبط سوف ل دول مادي تحسم كرجل ومر
 اي ادا طمس ك0 از لذة« وكلا فيزا ران نزع طة زوون ادا لأدب تصب ةايزخةلرعلاذ بج تن

 اأو فر متل دله ةصدمم تنال ة ملل نيل دال نبط سؤ نلةرج
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 زنازم سد

 نوح لعلا(ىربش

 دلو لازع مل انك لبلو ءافعأ مارب نطير

|, 
 امة ماو هنم نأسملا مريح مف نلا سم دازلا هلل طب نم" ابإو لدعلا م اء كدعلا وعلوم

 مياس تخوف نول نالنثالا نكرم هنم ةدايزلا عضل ناصقلا هل بلطي و قابضلا» اضل
 ليبمطع ا هنجدسإو لك ذنسو ميا مانيوتوأهنموياو انس لاجل رطل تيل اذنو دج جول افلا
 .ن تعزف انشا ءزه بلاط نير نس عمله نصف تل هاذا راسنا
 ةماز الجلالي هسغب نقلا زملا عممس رب نمر انا ن ملا انسانا

 !يانجرم ىف عطلابّص نانا نارا .كا انهو دادسلا لع ما هرج نأ
 : م كانو لامار طابا نانا ركنا ةنيبم
 ٌىهو اهتناضاإ نطو هناذ نولكمنال ةقدأصلا هجن مبكر 6 ةاصل شعل هش اعم لس انلا ءاذأسصعم لا

 يغمل نن: نوراعلا لفاعلا ناندالا نيكة رض ادو عيطلاب كلنذكت اكاذاد كاد ل ل عغ

 | وسانلا ةطل انعشأ,ى رهزلا ل ةليضفلا ار نزلا مولا ن ذاذ يع نم ةريضغلا كأس ىلا عي مر
 !ة/رارلبلا نار ضايسلا ماو اغلا ىف عمؤصل نبأ ماو لابمبلاو تارالا ةمزالس أما منعاو جفت
 نموا كل ذر أمان درع قلا ةزناسلال( لب لب اضفلا نمي

 -رركر قام ملمو ماتيس ةلارعلاالو ءاضلا الو الو ةفعلا |
 نونطي مناع ذ ثسانلا منول وأ ادام ةلزنجادر اس ب ةسلخلاىلأ ف! ظبي تاطبا ذر

 دارنا مؤييذفازعال اغلا اس3 كلزكرل زج
 سائلاريها ثمدنعظب لاعاو لا اوفلبأءالع لب اشكل ا سبل لضا ذم 'لرم أ نلارمن نير هولا هذه

 ظنا نرلا ميكب و سانلاطل :

 رانج ال جونتالاهنال ]طي طن

 ربيسانلابنكايلوا ةناندالل] نضال اان انو تامكينإل ب زلهو كالم اهم ن مهلاسمو

 تمل انل ةةربو يخل احلا كات فرعا احلل زسا ذل سا اا عس للا هبو
 ةيزوعت لاى الخال ب نفر "حزم لول ظ
 ةقاحاا جال ها يندب هنم ديننا ناعيا ازد
 وص نم عرهناى زااكو يكرس !ن'نبج يذل نادال تيس لئارم ارمرهتنم تضاعف ازد



 ءانزعر ةخيىزلاكر هجين: تامالرفمائطم كوني ى أكو ددجتنيط: أر ر) ىهس نرطب توس
 0 هيلي رككلأو ةيولا ا دبم نأكل هنو ةيدلاو ةدادأب اف س نوكيا امو هلا

 ملا راقطان لضمان قاخكامهضمل لاق قاخلا ف ءامدقل لنعمل وأ ةلضر ذكي قح
 وهنع ]تن ملعبطقلضم) ناكر مص مضجلا] اقف نانةالت لسا ذل مرن نر اه اقط نلارشنلا وكي
 ]قتنانناو نا! لع نوعي طم اءتلا ذر لسا ن انلالا ان دبط نال[ ورمل نزل لاذ

 قارا كالرانا بوم ثلاثا هرانك ىزلاوهزللاى :الاازهو يطب أساو انس اما ظعولا تي هداّلاب ظ

 ابل دمالاتإ نار نيام أيهسانلاش/رترارطا تاس ضف م] معلا ونيل قل اطب الا قير الأ

 6 لا تالنطف نوضاورلا امر طسصانْشإ إما ظازه در علالو ةسايهنب هلع اوكا نيك نخنا ودع
 كينغ بيدانلإب مالا ةيدلا تايهشلا ]لأب ملال هال ايار شارب نصر عمطلاب اريحا

 00 ا داكن وما مووامأو قارا سلا ذرات ره ]كرما بل )هيفا

 ”يلغلا جيداتل ب ارانجا كيسي زدار عبطل ابر لش كل )رمق لا ىلارركهياغسلا ةنيطلالم
 كا: لضفلا هاو ازال ناهي ىبصلا رع دانيا لنا نعل قش نك ةاذ نوه ندم
 دنيا نانو يطمر نوم نجر عطل وف دو يطل هجره نينو س انا نا ىاررنؤ سيلا

 ةرمذ لزفات ا ةراقنمأ سر عيطإ ةرارخأسانلا نارا ةناب لوا, امانزككنيذلا نيلرالريصزللا
 0 لمن عرار سادانطن بموت يؤمما مازال ره رك
 تالف طن كالا نواتنإلايقيبن دركينااءاو ييسر مور جا راكن ار عضل ل ايننراكن سليل ف

 لفل نانو لارا[ ضر نانت ىو لا لاواتخلولا قل كمين درك اارنطلأب
 ' ياام ةضنم ]نم ومان ةناثلاكالا ماو عبطل بر ل سيا كومركيارم كور اذا اذن قارس

 ”ةدرغ الدرب لرالالكل د يفيمسضن طنز دل جارك اف عطل باب لسان ]كناكنا
 تلال عبطل يهز أذل ناعما هنا كادر ةرهاظلا ةنيبلا الز مسفن ىاررصكريضزلا
 طوير ه ندعنم رار ,الوه لتننت:سياو ن كو إذ هن وشلل لل

 اجا
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 الانعاش ها ةنرعنب نولقنوق زال ل مهظخإم رازحب ة سا سم ووتر هذه دي
 رطةطءانل اب لفط يرنل كانا الا باك ذو نالطالا كن يوقف سلاطلطسرا نا

 . | ةهل وانا ايداسانلزنا كيدانلو علل وكدا كرما كئالطا جريل كو 5
 ليفي ةعرةزيضغلالادلو برانلا لقب ميطسأتلا بريف سانا ب وخلو نا.
 ىهرانن كب مزنة ننناكرتفؤل خلك زهوهو سابق كاد ص ملزم الب, ةز يلا كج نيكي

 ينازل والتلال خالو نأ حيكدأ تملا, عطلارملو قلفخاأ ذا عيطلاب .١
 هانا تما امو هلأ يعل نرايوهو ىأيبو ءأذجت ل. هبيلعأ:رلقف اريست نكسن قاض لكروت ىلع 2

 ةا لوشن ةاقفانلا ل غلنذ نايل تامل هعفن ثيداتلا بجرم 2
 تدنن ؤرالأ) كل رانيبإداظومف طل هنت نك مىفشالو هن أو ةنبذلاة مدللي خاتاو

 لي ط6 هانا لن اه جيب كأب نيف لاول ذل ةكرييض نام جلاوم كاب عطل دأ م ا
 قيكازمس قوتنا اهمال ذسالاوجؤلاة بطل تكييف كنب مثول. جن
 اا بطلاب لوالا ]لاذ تمل اتلارعو نأ رَعملا تعرف بطلاب نونا اراعإ يكتب
 اذه ب قو ةعرالاوافلضمأنيمحعزلا بظل ذه لص لانلا ترمأوأو اناةيدابم هج 52
 فوت موش وبمن يزال كآن لافطالذ ةصانم ميرا بر دمأ بو ةزكأ يم

 1/0/2 بنفس هضننعنورل ثلا همز تسل ىزلا ماتلإ | جلاءرنبأ كر 5-85

 لا ابا ومنكم لفنو لرد وله دار هتساو أ يملا الخان انت تنارعبطجؤ ال ةدأضلا
 هلل يد دضو دسم رشا ةعلا لخلل رهيف يعكر رأيا عمن قو ةهلانم
 ميئاو لعلو ةرال ل سلع ادعو ياو ةلموأ لا لالالا ف نادال ب ام ب نوويأن أغا
 ركاب ف نبال ذه نيب نايط لاي ريا ورئطإ ةملاظفل يل لإ ) ملل عقل قرا
 لات كعلم هه موسع أدل لك ذو ليد انلاب ضد اطلاله ذاو
 كفاله امان ةذلا[ل شالا. عي يلف ع داك
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 الرامي ع باو هوم وووج نا مااا

 لو كلذ اووران أ مفعل ةزلر زهير تاهل نم هبلا كوليميارما هيو تاراكك

 باشا نطلع :! يوان دلفت هدم ا نيها الج نازسن طق نكأ ليوط ينك
 دلو انبمج»ر ىيعلاو قفل هوا بنزول ة نمل نص هلآ ل وللا اا كو
 يللظني نهر مطل فلكي ني عب طوول (ل اجلا لالو الوان ابسا ردا نهب
 كارما ظ نيو يسطل ماظن لك املاك أ ييقتب ا باق وانبلا و بسااميأنف ثردجولا قوقلا هزه
 : زين د قناع ازال ذ هزكتامنلاو نا يأ لالا ثريا ملا نا
 ظ ارا فا 7 57 ارث قطن ازخلا نفل ل غلاب دب نشل ةينأسال
 0 مع ار دراما أبو نر ميتال

 ند و 2م وجم ىلا نم ظ
 ظ فنك انجورصانجرضنا نب اكان لرقم نيبستف نان هاب ناننلالا
 2 سفلاب ودرب هدو هيلا
 يور موسكو جيانغ داك اعانى 0 ال بس

 هه هب: رزان ةهلكال اذا منعورمت را كالا ضأب وو

 0ك رارصم :ىزلاعغإ تا 6 7 3 0-0 3

 ايزل للا هو مد دو

 نام كسل وذا داب لب سول سب
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 ردعلا ادا تيلنط درا مكائن كبل ايت كاذلاق ةبوأفنم تادجلا
 2 ] عفن أكن أو ا ف مالنا نين قاف, تاجاتسلا» 9 : انا شالا و صيؤلا لاو ةمكتصلا ناهس ناءارا نئقماظؤرلاكت اجمل ماجا نام, نان

 انمار سا: ىذلاءاشلا ناودببل نرد أضم لكن يبا زنك يزؤطلا نيذه ابان كام د 0
 ازصتلاسئدرلا خلا وتتطلب دن دنع داكن ار هرمز, تلادعق جلل لاء ترافتلاعلا حي
 له ارلارم نكت لب رسو ناننال(ةازه سيل, عما وقد ص طنب تجر ق ماب نن ىهلاو هيلع ا

 اراكلاباعقزطلائءيسلا نييوماطمعلاب رطل لعيسلا نيب نان اتوافندثما اكن اننالا 3 ناكاناد | نير“
 هطازف نقلا نوذبلا نيوريرككن يذلا نيبئزلا تواقنلا نيلال كلذكر ايظا ةرافن ا

 ند/ةاهيككريك تعاتب سبورب وشل اذاهالعا لل ةبنر مارا هذه نود مرتك ملا بقربك | < تن
 يتلا نوكبن إنت أد اللا مب كنب تاءار يشأ أرَ ارسال ب لعجار عتسم و حلا لله نيب نم يح اتي

 ل وح نا نالام لبن نإ غضا ىزلا نال ها ات سار جاف نيتي ازهر قدحأو ةيتيرع لع ال مصتسا جاكم
 رام ابك ضعف قهوجي وخل اما رك سردقيو كراس قل انو هلخز ةدرقي نلعسن اسال | جب
 ا ةظاخاازموسزانم تنل قو لاش هلااتناا ممن صف داني ءذهدجعةاناب | يجي
 | :نكوؤمم هكر طلال ضدي اسال تمم رك د انليو قوت الفاسي غف نأ | <

 تالا لطبخ رضا لزرع كاذ ناك | ذأ ةرعسلا لالا ف نايبلاةياغ كل ذايب ثلا كوم ا ْ | ٠ ش ٠ 5 ّ جرح
 ديال ضو هبل اضفنا دب يحس وضميك نيللى زلال هلو نابل, لاهل توه ١ يكتم
 تل ]ند اومتطانبب لاك صا ذكاء عضو لاك د وكيت جل يكس نا نالزاكاش هتباشو هتبلغلا خيهلبلا) | سعي تج
 ضان يالز ادلاوككوهدل نجم عما ضدلاذ ف ئدلونلان ل اهنؤالم اب بتلك نجد هامل كي
 أ ببال هن كدا نم ماتا ضايق, العبار جمد انلا لتلك تال اق كي ا دج

 كار كالاكن اناس ايف ةدضا تعال ضلال يوقف ليضيف تفو كددأ
 2 نخل مولعلار راعلا ل نيتوقلا ىومل ان كلف ةلماعلا زو ةلعل ا مهدعا تت
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نانهراجتتر لضارظ ىلا ىرحلا
اغلا (لطض نازالاونالابلا 

 1 97 ه١ - ةسدفلاإ راندة 

 سرق 00000 اد لعل نباؤاو » يد ودب |ةمانلا ةاينلاع

 طا هون نوع جد هرم دي نإ اعلا الاب نانشب قار ةللعلا |
 و ىلعا ةتمخاوذاماباعلا كيلا لع وو داتا

 ئه !هيلملا نبهت هنا زهر هرقل بولطلاهإ )و هزي حبهز هلق نت هناك ظ

 و قه انها نب ةرصقن زل ف ةماعلا ةرملا خا ىزعالا فلا هارلي عزلا ناثلإ منا اماه هلبتكو ْ

 هلاضاك سوو هنيىوقلا هذه لاني قيل انك مع مبةساخلا هلع والف بيت نمار صو قلل

 رمأنلا ناب ىرتلاو ل اغنام ف ترى زلا قر رمرتلا ىلإ وفنو غينسيام ان ماطتنم ةزيدلا تبقا
 لال( هلا نذةرماول ضل ا) تل د ناك 6 لستم داعسا د عسبو ماظتنالا ثلا ذرمظتني نكح

 نالزلليابااهرسارني سيلو ةدارلا كنس ُةَئلَْس لمعلا ناملا ىزلا ل او يدي ظ

 اضم انس ىزلاوه ل ال زهرا قسم :لوكياربمالب مال نيم ميد نمل |

 نانا, هيلوظاذ ةزفأضلاب نفل هدا خام الاب لاماطؤدل د ناشلذي
 جست اكاذا بلا اللف لالا كنلككلأ رف ةر لفل جز اذأو هيي

 ني و أكل لجل ء اسمو هبيلكورمازجاب ىلا غ ناكر قابل
 يداوم ذا صال هز ف هنعجكنصبر هلل ل يص نانملالا نا دانمدم

 انا ءالأ فاو يثولا ا

 5 فهر فار :ا| لهل ايهما ل ملا اذه كذا ذأ [يلكرعوررجلالت ايزل نالأ وو
 ظ ءارعرأ لاح ترصرفف ةبترلا ذهل تنال ذاب ءالصوتسا م يلع تك
 0 لقط هس نرد كا اسال ةيلس نال نصا كاع

 و هماطن نع جر ولو ان لكلا نل انعام با تتر ض

 ريت عليها م ةنيزنج كايا يرهق بلاوه ديلا ةاراو تمد مئات تجيد |

 ظ 2 تاوجولات ايلكت لعاذل كناق ةياهتالب اهيصولا اهصاوأهض

 ظ ادع 01



 » در هي دف

 لىرل بيقلإ يستقر اين اب مس هاا.
 ارا ويلا نيل

 ' .رزيدلاوأن الا . 0 ا اال : للا : ل

 منا
 سالو أشمل ارضا بو جدأ علا أيلعلا بيلي اذه كراج هنو كنب

 دابا | جس يرن 7 ا مياس أنار امنت نرسل هئاذ زلم
 25 21 26 بمجال ببال اطقم نول حرا ئضال سا ويس
 يك( قلع اىلاأ نيطمو تمم لعين الوله« مزيتجلو تن لود رولا ىلا بر دا

 دارضللؤسب يابن, تاو ذل اك كونه, لطب ا نسيبا هبيكوت مقفل ذا نأ نيك
 راما هيلا 5 ف نأنلالاكدا فورة نمرة ةحدخ زد
 ارضا يال سهلو تلال« فهل جان ةن تبكأ نزور جات ظل شل يولطلا
 ظ ون انا بوكيل ازإلاءزهرعا مجوز زو لانا بزتيلول تبهوأتلا ةقطان هان يمس
 :كاذزأ دانا ةلدل كاز لكلا 0 ل
 ظ . .لطظوزكدا ةعفنم كو قفأ ع ةأجخاو اوايلاو أش ران ءاطلاب هل نبه تاكواانلا
 30 ا باز نال ل تن وايشا هزم ليلو
 قاتم يع سبب الاجر ذل دل نابية ينل الفا
 هنا ايش لات ادا لا هواش
 1 -. ناتو داب برأ نب قا

لوسم ش , ْخ
3 7 نا ا

 كلذ 

 م 0 5002



 21011 م١

 رالف رينو يدل عوج مقبلا الروت ضان بع ن وفا ث
 ميلا ةذل.يإالاودجور كل اوزتلااونمةمال_ل ل احللاودأعو أهراثا تلازاذانضنعأبمثريام
 13 زن ريال نراك ذر عوج لال نطدقف لكك لافتا
 القرا لطم نايك عض نأ عطا اهضسب  لاهزه نال ال ازا لاح
 وعول ذخر ةا ماض هاا ةيسح زل لكواو هت اوجز هللا سلم اهلكت زا
 رخال تول هلي ون وذ[ خوض هياء اد ةّبوبلاتازالإ ] يميل ىق نعناعلا دنع ظنت
 تالا[ زيارات اهدا زيؤلا يول هر عزكلادازب بس يلة يكل يفت اللإلا
 0 سا فكيإل از سفن العأب ءايسىزلإب كف ىؤيلإ جهت قو لاو نه فارجو

 7 انراطواذاأهردإ اوشا نذلا اخ الم نأ ا هناال معلا نع زم هذه نيذلا وقنا

 قنا لطرم الة يملا مج زفت ونضال ذم هيلاؤعدو وهز هيض هبهزمر هئارازه
 ملم لنمذ نيل وق لع يوقزطلارذعمشلا د ناك يلهيك ذل / نع نإ ل ضغلإ هلا رغصو
 تال نإ خالل /نربلا بطه بلاوبيوعرت ام ضةميضفلا نافارا, ثارحال كرري نيذإ/ براد
 هلال دهن هلة دكار نوكيا ارة نباتي ناد, توليت ذاكر بأ لا
 لزم نار منممالادجوماول هب ذب ريال ضال نط اراب تونا وسجل طلاب
 هنماةيييلاومتولطلاو ةدميلاو ةراحصلؤك# داضنملا عارطلا نع يتذرب ناس يي ضا رهان
 داكن لطيف اللعاب تردي يرش كانا عاما
 مان يعسلا رانج جاك قاطس يا نب تسي لال رسةماللو أن ةأقب سبل ليلا ولع ناو هن
 ذه ةيلالوقل هيل افطس نزلا دلك نا كلذ عدس, ةتبلا شير لي 3ك
 ربل قضرأع اصيل ةزه نقل سارا تين او بشل ككل نارام لل ةجك يضل د)ل
 أمت انا و ااه لعل عاش قالك امج اهدا نار زكا
 يع نمل حشو أو هيأ قهتو بع 2 عريان نا ”اعنانو يس

 سلا نصارساواورجو اذا اذه رست عمم ا هضقيشاليكنلارجلار هبله قعرتيرأو «ىلع هنأ
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 | هن رقزلكو رمل ضال تان: لكيضاو فوط ماو ةزلاو منقلب ناجتساوأملا نوليم نفل ينط لتر
 نول بو هل لوعمضيوذبلا نيئة بط مقرا هناو كإملاب ههبتسهناو هل ن هما ضن زد دييظعلا سأل اولها
 لقا فسم ىالا نها مون اكن ار مناره كذبت هبل ةذاذمالءأيقشل منغ نو دميو لذا ةبأعأ

 .| تييطضي لب ضفلا كو ذ ةليضنمي0با دفيع تناك ار ةزيباةنزكلا ىزنال قتلا كن مري ن اذاكر
 > ميا ةيعيسا فنلا ا هطسوأو ةيسمه قتلا اهنر دأن بامان أما شلل ىوقلا تااكاذ ارم ميظغاو ممالك لا

 مرارا ار اخاهبو طقطانل ازا ر زعل هذه] ضفابان ان اراسأنا نانلالاو ةفطانل|سفلا
 نعل نب زاير فهلا ىرمل هيلع لغ نيوز راوذل هلا رفا هضا زك رضنلا اذه نه ظح ناكني
 كلا ز انزل زنة كبي بأ, كفن ععضب نيرا هيلع سغنلا كان ة يل حقن ننال ة رم
 لكي دان اور اهلا لزانم قلن ةنش نان كرايتخ | لا دوم كبل لوكس اه نان تذل هللااهتر
 كنس لكذل :.نكرزاكاللا لزانم نيف فش ناو غيسلا ل زانمن لرتة تش كارم
 اا وووويواحا

 ا لاؤعاؤطلا اه ىدذل أنا لبا هاكايمل لع ذاي ناطور هضن يزال تنك
 يد نكرزاهلا له ىذا عادا نرحل لين يري كح زرته يل ضف
 ل6 ايام ل يذلا مهلا ايؤل دعا ظقلز: شلل ار اعلن ةنياسال
 ثيل نلالاسال سيد رذلا كلب زينل ري للنيل عقلا عا يضل تلاشي نجا ةجا
 نفاس مس )تملا ةربإب اقل جان ف لري مل قالاطممو للان جوملا زمن لازم
 لعل إرم لاغلس نأ لالالا نكمل منا لإ بص انعم اذه ل زيا ئلضافسو لا حلالا
 صيف شيك زجبيطلا» ملال بأ غلا وفير ك]للر لأ نال نيبىزلا نفاق ؤئزجسفئ للا
 دف طلازا يقوقلاعجراأئ 'شلا مادام هنهزيطعا نآس الاةل مالو نيل: ئدبلا جنو علا او
 كلا ماو هطانلا ضل مينعضي يذلا هارب كلنا نب الكبسة دا يشقلاصتانلا
 ريالا نراك سأل, رحنا للوازم لا غنلا هىوقيواهل ننال ممل انركذ



 ع
 هن ١ اهرب د حنسهلام هازال توه موج نذإ] م ظرع ةيهلاة يعل تاور[
 ةنلب لهذا[ لللا) ا اطتبد تويبلا اوتيل حاهنم نلت علا ولم لو كيأ ردم أ نوعا
 هئسلذإ جالب عمات ىدلا نفل نالظل )اانا يق لكل لع نيا ذهرم نب
 0 الاهيحا ا يصقناو أرصقنئ ها مخ اذ اهنلانا لل كات تفل هولا ةيزاللا تاراصقل متر سهلا زهر
 نيب ةينادلالاةياذلا يبول طلبا اذفول عيعر ةزاط لس نومي نزلا مول تاس ولو نفل ورتسلا
 ةاضاف انكر اهرتس نت اف دس اهم نزعركلا امو ركع ترمي طعا ا ل اما
 نال ظر مقر ةآ د  سانلا عما قم ضغلا هاربا راه طاوأميةهاييلاو ةنناداو ةثصو
 منجا ضذانانا ىااذا ياسلام رف اوومبريس تضر ملئ سول تنام بيلا لهن
 هاو ةنيأ سلال ةرازنو مطلا ةسلا_دخرص لسى هنم ذأ تلال هانم كوكي كمحاو هرقود
 همنا[ فم |ىلا فاملا تيل ناو هدم ل ضؤإوزم خت ةبع نمد لعرمأ مق تن لكم قيدنألل
 2 | كاتم طغح ىزلا اغا لبكي لانا يرضلائابل هس نقلا تا صقنل زمن ناس

 1 زل مولاة ارق لابس ةذل اطال هلق مضل رق هنس ل انني هتايس مقر هج 0
 كر | 06 لاام|ارلا بهن لتس ل لا لسا نطق هتبتوططغجبلا لال لف كلذ
 رسم | كة لد لولا ةلضشلة خجلا ملف كا ةنوأجي نان وعلق درب راو ذل خد
 جيدي ١ متطاهطلنف كا ذزو ات نإ يلال طوعا :ولوب قي دعو طن ى ذلك او هتف ل ار نازل
 + را ارأسا,ج لا ةافاعلاهضفأة|يظمل )ضافي تا ملاك كج هنن ع

 ؟. ثمل | درا تارط هزه انهرجو هنفاطب واتم نية سارنعلا »ذه قلل تاناسقنالا
 27 الزاني تارهظلاو نطيل اهنع ىو البا هنت اكمل لماذا
 وي. ل يناجي نغلا لهوزنير ضارمةنبا ناز جيو ضار مؤ ضف /,/انلا ضم رك قا
 و لذ ةدانزلار اعلاه هزه ءازغ نان اك ةثثاللاأهيزغأب كللتدز خب هانت ملل اهل
 طاير جبركا دال ”رزدلاوء نكرم راك. حن لوو ازال قدصلاب
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 فيلكو ىلإ ميل تاه وعتب قحاب طي ذأ مئاظوبذنويوةييلنل لس دالك عبار تايغر
 لنمو لوقا قرص قي قة سرنا باسل ظرف نيهابلاب منغ رنا لا بدلت كب قح
 يرمز ليا زحجواعلا لز نمو تاءادسل لي موسم كف ءانمدا كريدي هال ركل
 ديا ترب ف كا ذأ غيل نمو ةيسيجلةذلإو ةملطلا ةبهولا لعل جوس هذاكبأ ذرى سالف
 امتاز ]إما اككسهنومب أ(, هبيزأك ١ لوةنح عل ذل ياويل اهل هجري نأ
 لا زلزيولم لوران علع نري اسو لك اندر روفأ مارش نبات انبات
 اي ةنرداج اير دليل طل م تكتسالامبط ل أو ةننايسجلا مالا لوأنتع نقب كاإبرشأو
 اجلها راكع لنسشلرايف ىلنتأف تاتا نما كلغ ع ىننا ملف كلاريبمل ل غلا
 تلا طع تاشعسا ىو هنمد ضن مان لاجل لت هت انا ميال كلان عيت
 ةداعل اكل لسلق اهب ف دلال اذه عطل ل ليعيذو للا لان
 يخل ديا لنقل داي حلالا لاذلا ئأ شغل عرمحاذلا امإ كل دو |ملتعل امج
 ك1 هيلز انم فما تنال ازط هكادطو تالا يدا ايباذوتاذا بتنا يلع كانا
 ا لا تس هلال نإ وكن نادل و كا ناب نقتل: ةنيفسلادل
 العادات بركدنا لوي وتسلط ملاعق لل هكا ذر النجد
 15د أر ةسنعجت :اتض ن]ل تال ل كاكاو قلل كرم قلانالننز عت يكلم
 انا دكت لعو ناكانفلانلا نموت ليلو دك اكن ابل قولنا
 اة ول: قشسب اين ل اضم ماسلا الط ىلأًتار أد دا أك كوس فك نيه غاط
 ” ىوغلا ةّيدإريآ خلا ةّضنوذ سين ركنا نط  عيتو مساوئ ترامس تلت اذ لخمال ل نفنالا جول ا , ش ' 5
 ىيزحل| تملا اكو مرد ج

 1 هو وسم وب يوت تعب تو ب سم ضمنا سداح جيان درزن جولف تاو عج

 وا تاو و نس وس ا و سا لمن هول سو جت هج تاج هرب كايت يجتاز نا... ميا ل تنال تلا جو يب سه 0 صن 0 هس ل اع رااح جر حو اسنوم سووا وع حس جزر ادب هوت ع دحوم جس

 انفال نجععن اضاكق زل ّةمارلاا نا ىرذطت ا جدل الز
 09703 كان نركباك امولس قال يناثلا لبي ريل اه دال نا كاذرأمص فن
 لاق كلزلو نكشاوا ايس رنج عطس ناو ادعاوانن ل اللد سل
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 يدلك ران عواقب كت تالا مان دوالا انءاكفاملر ٌللفلارا هون لاذ

 يلم ضب كل ناوي تنس: لئن ن الاذه .نئإدب سيلهي ىف جليل

 ا ةسد أمأ ةب له قطماقنند 0

 كلب مآل رع قلا اوبل عنف 0-0 كلذىفشلالا ةيداعلا أ و ةقطانلا

 ولعل وقنلع رهن يجن ةبمأقنلا زهد تاهو يا ةييضضا ضن ف لويز
 يي نآس ثاللا نفخ ذه ينهلأحر نانهال/أرتلا تموت تذل

 نأفيتمراسو لشن! نيس هنأعبطو اهني هبلكو هنباتطد ىناإع هينا يدل 5/زرعح

 يي نوي نأضلاككن المهن احانرسجت ةثاللا نيكل يلا دغر كنف
 يعملو هي جيا محار حامل لزناذار كالا با هك واط بيا كينج
 كرفاال امتي ةيلاقلا طة نااار يئاسمد فذ ءارحالرنإ ذكر تلارقطلا

 0 قة ترعرع نما سعت نادل وأهسرأف عطف اهرنعأؤ نم نانا أكو

 لهؤل نمزج ءأ جسر اك اف تط لتوأنيتتلإ كولو اند دال سمان يطارد
 هدا هبءاذمالانزكشا لكم ذ>لو درايش عام اهي ا ببصف لحال
 انهوبمت قود ابك م ناضل لوطن هسرأف نوفل بزجل وعز نار صر تيار

 نان لزهر ه1 لضجنعاب يضع لقتل هذه ل استي رعلا يهض ىلا

 دول نغير أهمامجاناو ةسا سلا اهلنع يف للا هتهقلاخأ نسعب هعيرطيأ مو هل هيك هنم
 هقاهذهعل ب كطع همن عينج هايج هلو ل مدع نما عب كاسيو لزلأ هدام
 1 مف امهر نيسأي ذ ةماربعتسايهف كالو أسد كتل اراس كأن ظرعم ةيياههف

 وأم أنفس قاتلا هذه لاب نادال نيل ةئيلاجا/ لأ, ذلة طمس
 اناا مراذلرممرزادنعاط لاو يتق زل الشتم ,«تصحس/ | ثجل أامللحا

 تأ نه كوش تفءازاةلق اعل لغنلا نا نال لل مق سلم !ربككزفلا لل نال
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 لل
 امدلاهاطعاولا "الا هذهبقزن ىل هدلالخ نسل | جوزعمللا نما هننرم
 طا ماني قفا رس يي مي ا هلم اكنص |
 اهنا سيينا ف ابكت نلف أه علط نحط اد ب >الللاه وغم

 ظ ةةيضضإافلا هنا كلو كلت ابطع ةزهّقب نيعتسلو اهدوان نا همرزغساو كات ناطاسذف دعا | ٠

 كانا فلا اءانهلذل قف ب دإلاةمداع ةيئيهبل ل ل كانون كاهرلالعقلعأ ةيوق بدال

 يلا لز:مهف الئ أءار ا طنلالك نبيل فهلا ةلْمفةزذهاءاطانلالاةزمج تاوطالنالااهاكوقةلقأعلا
 دز [ا[إو ةزالا لا قالا يلا عاتبذأ ير تق عوج ل مضلا تيجان هيمو ةبالمسلا
 لن فلو تاز كا: ههدارط دج يونا اتي 4 نسما عقب

 يلا ككمل, كل خ] مقيلزأذ كل ةبلطعل) كبف طلاب ك ةواعن ناردمأر كتي رجاصلا بط
 النماء اهني لاش ةريجال الة اندانكك رانا رالليؤكلل ا ناكتمكشل
 اخير عزان ويلا نشا نالتضدخز ليش نمد وكيلا ةةلاطبلا ةضة لم يلغبت
 211110 دتىزالإا ل ثصككأر هلضف
 نت هأطعا أمةضانأ طب اهيل ببوشاما قال ازض أ ينل, نب: سل

 نالت قل رانا نفايات ضار نككلقل صل, تاجا
 | ت1 سيشضإوت ال لاعيبطلاب كتف ان مياكس وهى الا اغلا للامبناتشيلق ا لاوس لوا
 مليكوو رت مابوه ىزملا توصلأب هسأشلا ل حارق كلذ عمد ثري يقوم ما لغم منرعم وق ىذلا

 ]هك عازل امو علا دايمزالى اورو نينو ةرملا هذه هوز ىذالو ةزالا لب لريدىكلا
 دين زما) سيلا خلال غلا فج ل قليلا لالالا مزعل دز تو هش
 اةفاتنيكطضلا :دلاةرنهييطرذاهلايدتن الأ نم هلال هنوف جر 22( ضع قزم
 ' ااهضت الار خوز نب نغم نا هانز عنب تا تموين عف لا

 اما الرا سادتي نلالال | ني ىلاة وشاب ثروت اكل ابو مقا مدلا»

 م 57



 خم ءءء م
 > تيل ظ ١

 هيلي 6 لذه نهي ثرعأ لراع قس يي ب
 0 ارت يومسلا) ستيب ناغبضيا لوا الف كل لو هنم نانو ظن موف هر ,

 تلا هزدرا هنموطي نادم اكو هبنتحو هرزجيوه هيلاسعل رميا ير تحلو هنارىرنأ ءاينل ولة عزعمب
 0-3 3 0 الا ن

 8 0 1 "نة يم لوز يامر ا اد

 1 0 ار ايلا ةزه ( ل ةلغادملاو ةنراقملاب كدرسف نزلا دارضالاة طل انع كرمال لم نا

 ل. 2 | اسنين يملا هيلو نس ةدرم دعو زلال هاه طسيتى ذل كمطلا طزعتمبةلزضل
 3 ١ 0 عطلان دابا يغب سطجاذأو ركل انوار نسخ رلالو دحاو نول لبر جعتفي حد قفأ وجالس واناب

6 
 0 معلا لاول لقال( 28 ةىيبلالو هربا لجرصتفيوأري لثس هيا نرجو هناولا ن ظنا يدبالد

 عج كس | طنمنلالو هكا نمظبالوبذنالو وا يساوب
 خدع بيد ظ صصتقب يح هنيطبضي ةرنعاس لسنا ناك"ن ا هيليأسم قرط يوزبن ءرأ علو ماععطلا نص ري مخاوم

هو تةرالا شجن همس م دالك زار انها وزن لك ألو هنودإ 7 [عطلا ل دإ لص
 ا ا 5 جال ذ

 2262 | كياضام) كأهلابااةونسل ناداؤرشعلاب «ءاذط تت ن انجنت ايضا: ل جاف ءاةضلأ باج

 ا وون دالبلا اثر بنل ثلا عفان ناككدت ةرازاكا وللا مدار هشلاذذ عريف ربو لا
 لس كي. | لب ليرد ق4 لقال ل ابكر نكن ا ةنبللا هته منطق لا لالا راذتقخا
 هي. | الاه لال رنج ناني لادا سرت غ بو قفل كان عم نمار الفك
 متي. 1301014 هليعلا ىلع اير بز اناا رو لذةزكل ثلا انصاءزينل
 ا مويس
 كيل | طرالاماظ وما غول وا وبو هني كرجل تزال الكل عميالعالا ليلا مسالتلالترزض



 تمرر نمالك نيج عار نمد اءهنم انتهت هنمرالب نوح ل 00 ]

00 
 0 0 ا
 دال 'نير)/ سل سل اهل هيدي ضل ه ينم عرسال هذإطان منك
 ايلي ديال راك سنجل هارب هب قالتله تقرأ نان ربل
 تين اناهله/ريناطاسر هل ناكتا تزربا ]جوش ع ننلك اند للتب
 أنا طاسمواليزرهلأخ نانا نف كيل لوأطتنرا هنت نركب دهسا هند
 فاكر ذقزج ديا غطي د مر هئرييلإماةمابتسل نافل مال نجله
 زاب كايد نأن يدهس لماكوادعأ ب عنق سس بر ناكل جدال جد عنك طينة
 ظ انسمأذ اذ اكاكرأت ألة تبئا اركان و نيب اجتسللة سالب ناذا قلل 5
 اك ةةدررصلا ارشيد نيل لادب بالف ريل اذ تاقوالؤ خب هنلاةباحل علا ولابوأ

 0 ًاهداشاعتامل دس ميلك ناز يجهيؤلج لح زبو ادلا
 ا نينار ءاينها3ا/كلادالازم ل نآيببصلاجو هديل

 اريل ت مضخم ني كيبل )ضاذه نا دعأ عشت الو رمجالناعلا هنن
 :1] بجيالت هذي داراكق شلاردي دا قيدوو با القد يقل

 0 لا ظ

 الرمل العلي نار اوال ا هل نوي نونو مولا ةذئرمزككهذلار ةبسملاب حقا نأف

 دا نوبي 0 ْ

 نإ هيث هرلعو داو هل طبل نر بقناك بعل

 أبكترر تف ني سانا نايك يئيرهل ةعغ ير اذال ةزه نام اسطر لادم



 1 ظ
 سلال نهي لاه تنم لان ةبيرناما اخد ا يك
 يا يو طش أننا ةيدذلا ادجيو ةكلا هيا ميجا رعب

 قاتلي ةملأغلا ةفسلفلاة نما مول درايددكلا ارقنار أنقذ دل اهنا نتورك ظ

 سيلا لو امنرلا ل اهكارحم هله ثواجعو لحبعمللالا بيلا نصر اكل لوا أها ضو

 ظ ةعرلا |ةزهزوأئاذأت ةصاخو ا رضْملا نصت ثم ىف نيب لأو حارملا اذاكر ءارعالاةلقو ةنامالا] بع
 ًاهدسجؤا ءأ نال ةزه نزال( ض ولا (ل أر ف مالت وار عمرم نلا ض | غارف. نال همأما خل

 طم نو اطال وأبو نيرفلا )خخ ديلا عأيضلا ءانمأو ٌةدرنلا نم| يلع نوصل سانلا

 ةقعيل لوز هل ةهس أنهت ناو ةيذللا أخل ىض ا( عقال او أم رد 0
 فاذأذ بن نأ جامو الك نع ضالح ف ةفرفحلا,اىفك وبلا تازلا نو ةيريرسلا ربل

 يبا كاب سا زلة فول اتءاضأيلا قع ةميارلا ليسلابد قيلت 0 ظ
 ن/ردكل د يطكرصا ينم قلاليثثالاهزه تاكا تمام ناك فر ضنلا قبو لأ شلل تحبو ٌةدالبلا
 ن أ, لب لكس داوم قيجع أ تازللا |ةرهاشاو لوا نأ نإ ةعيبط ةعفأولاو هوغو هب تمن

 نا نياشلال هيبؤم للسعي رنا كاف مبعيمسرغ اين
 كلهم نينلألا نبيه ق ةطسوتس سانلا نمير يطل ل اعوأهنم ةباضالكوأ فيت نكت
 مف نفيازاكر ا هك قال زحل رج طعأ رم ساخو محترم ذو ١ نورك ةالنغلا سيلا
 ظ تي نسبعلا ةنونحو ءاوج )ها مجيب لوني نوف هنم تر زحام أمم نك مهنمةررعبلا ىق“ املا

 دعم >لوأ نولقيبازهأتن مز ى لولا ر أسر ناو تهشم كل ذ قربه رأ او هفرتل هنا ورا
 لّئذأو ةيدلانالبلإ )هات اداعوزيخ لو عأو رعبتو قالنالاةزهأج أو متل رسدالاب لا نواشنبام
 بالازم الغز عب ا ذذ نر وعلا هدارصا تفوعر تف تارح كدا: قة هلا قرطلا هزه تفع أ
 بع رطنالرلا ىف نخل ةزنمرأصرم هنأ: *«وقتر همام ل تسلب لوو ةجلذ جيش فلام
 ااا ملا طم كمموف ةيبضلاهسغلو ملا ء ضفتي ىلا هضن كاف هتضأب |



2 
 يع اهل عيب اوكيتاالإ /[رسلاق ال لع نعماوأهءانعإو ةقورطلا هزه لع,ال نس ةسايجللا|
 | نعوسازنلاهلابعيبدت ننال زه لم نان ةباثالاو مالثالألع امزاعه ضن لع تأ ام مذ هتديس
 فندننلان بالبر ةركحلا )هاو رايشكة حا صنو ةيؤلاب لفل قرط لا عجلاو عيل الن
 , تي لا جذل عرجنلغس ار ضال ملا ثار ذهب داس مى هل تاق دق ذأ
 مر طل رتل لعوكجتل كلذ رزعس لل ةباحاوي دس كنان لاعلى نا ىلا الرا ال بل
 نا/لل وتب ]صاغ بع ىذا نكرتشنأ لك يعيبطلاءاسجألا نا لوقف انا لحأو
 ةنيطالن ملص مصراس سانلادنعةلوبقمةربص ل تاذاًاهنم د أكان او اهب ترجي لاونصلاو ةيفرنلا
 داي ملِضنا ةونصلا له دايريراص ت ارنا ةوص لسن لا لب اذ ةياملا كال تالول الراب

 هنن ايالأم كر ءاكل سلال زمهقفأو أم بازتجاوراظنال ءارتما رنا ازال 5 دايرلا كللتو
 | نمتتابنلا انف ل ضغتؤلاءايشنالأ رف هذهو نومصلاب همسج نعتذر هج لوي نول لون لرضجلاو
 ديوي ةرئارا ةلا كان ايلف ةل ساس اكرام قس نول مسجلا طعنا لاكتتو دال
 دقة را هند ع صح اهن جد درس يبا اس اهب نراعي هنيز اهلا ل ضل نسما كل

 طنا بوه ووانعلا جازتما هنرلس ف هبضلكيو نبال تاب هع طنجتال رؤي متن اه
 ملا عءرضمب لفه تابنلا 3 لبضغلا هذ هاد زان لا للعبسقو تادا مقل, كا زإخ سملا
 هني ةرنا: لاحد يعصي لشس هب ضلي ىلا ذباب عولاطغحمر اثنا ةرق هير هظي قير ماظن
 2007 ناخا كوارع كانا ضف بين ةليضفلا زه هيي اتا, لاسنعل ةزم
 لاو ترسل كرت ىف اذكنو نإ يحمل نوفا يصيب هتف | لا غلب حضن لع ضمج ]يفي و تيري لازيألو
 دعت لمانض ايان اواهررك ىو ناؤعاىوغلاةطلتخيرعب اهناال هككرزفلا دان بصار مركلار
 للا نال ذه فسخ دل زرض كح نفاب ل صبا يضا ةياغ يم ئو لشمال ند لت نينينم
 از ص تراص نيب .ًابز تم ناأهناشلل در جاز لتحالف ناو انا
 كايندارتاسنعأ هزيم مالا ئانضز ل قيد تاو داك هذ ل مست عهتزيي تلال



 وأ يعنلص ىف ةداوكلقدنملا سرر لمرض اعلاط ىزلا ايرينا

 قو تفل ملقا تاينلا مل ذا داةنييط ةّضب نم مقلن اهناذ كت اومركأل قهلاو هب
 انا صراصرةن هلكت ىلاتاجاعاهب لو نسمح تالنت ءاذغ هيلاريصي نارا هوم نرتب و هئانغ
 ف ىلا ناك ضع لع ينسب تورو هني ل ضان ّيبو هتف[ ل وأ رنا ويحل ا لئازقي تاالالا» لهو

 هضانملا كك موب: لف ىذلالاو ةزالابيلعنملا ةزفايهنت مطب قسولضفر مد و ضن لبي لاا زئالف تابنل
 كنه دارضا لاواهبطيو هحلاصم لا ىدتصو» اي لج عمها مالا ]نو هيلا هرآضم نصوب لَو
 5و1, نايل اكطقف دوني ليل شما نعللالو جيدازت)الم ف تابنملا نفل اذ خوان ؟مراهنم
 هيدذ نش هس تابمان كلذ ناىكا؟ةلضنعلا ]وس اهقري ات ة ةسيفل ترا ام انصار

 الا توق اك اإل ينل زيطبأ د قبلك وسن يفد رب ضني قل مضل
 ةتسلا جا مطل لرسم يعض تناك تاو اصفأذ ناك ةصخ ان تناك ناو مان بوق هعالس ناك

 د ىلا صان ايعمشلا ذ ىرتتنماو فرانز يخت تلا بح لع )لاول علا ةركب لا ةلإ ملل
 ركل ىرجيا قريبولا بلا لا راينال(طعأ ىزلاو حاملا رج دل ىزجي قولان: هتلإ عع لا

 197 :1/ ةيبضنلا ةتوناثطقن د تعا ةلت | هلام جفع ضل امال يطل المان نريطلالنيرلا
 اماننباولا لاو ازال مرتد لحل ةنفحباو معلا ة قيم ل بحال ملا ةإاطعار قف هميعالكراصل
 زلال لد. وؤ سة ركل ذعار يطا نعول غيكل تالا غسأ ذأو
 اطار لانها كدا يرش تلال
 لفل معان نادل نسا هن ضنا كتأر .اينلاهزمابسلاءاومعزع) كله
 1505( وق ليات كك قر تال علال تمون سلمااز اضن امكاتسم لازم
 ها ناكر كلو شعل كلاب هريع نانو هين دلو ل اظفحر ل ضال لطر جاو زاك هنم

 4 ةبيرخالا تو ا ابو هس

 اقم ىمللازسللزيلاكرا ةدانثالا دب ماذ اقول قو نمل تفنن كالعثلا كد

 ل )

 | يحلل نزولا طع ىزلا كاشننلاو لبنملا ىرجمل فمي ىذلا ى لل لوط عأ ىذا نيل ذحاد
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 هاكر مندي انالاطسر الايس نال هلل نييلاق فص فري اتي ب ةتمالا قمل ارعوقالقلا ١

 ثورلارعا ا هر نانالة ع لع |ةلهو ةكاللا فأل ران لصا ةقنأالأصا ذاهدقفا|

 ليلا وتكلا لجولة حاتم اهلا ةريارا نيا هل اوني ةطفن نساك لاب كتم |

 م خله يلامل دهر ههنا ناله قابلا م ظ

 | لات لازالئ أس ا كوسيم لضفا
 تاذيلا_ىلمز تقف ندا ب

 8 زهري صل لاو نيرو را ضبان راو اني ةزهرب أتي الا
 اهاتموليو اههشاكو :دملأك لزرع نكون هيشذيو هضنءاقلل نيرا ننال اي ففزلا نيل

 نأ وأمجب قل ىلإ. دأ ننال جي نان نمل نم منفالعل اد ننال كرب ناس د أتلف قتكبت ا لا
 يزاا نانلالئف سو هقن نعاف جزحريسة دأبز لارا هزوأ عينات نيم ايفا ةبأش ذه امل
 تشير نايجلا لامر ةيترلا هزه غاب ذأد أ رمالي كا ويصلاو العن ياؤلا الالاو قطنل زنا لفعل.
 اايكةنبلا ةنهررا همللو قرا طع انجرد تفي لك زدنا نعيمه إو تاكلمو ىوفيإ ترعب مولعلالا

 للامن ارك تنالاعل] زدت سنلا /يفالر عتب ل ذه لوا مايكلز تالاف كلذ
 .ةالمهابشإ جيلا وجدو جوج دالب نعال ل راكب نجلا سلا رم ولعل اوما وان نؤلكب

 ل لاراب لرسول ة يطلقن علل اذه لاعبا دضلا لو فلا
 00 هداك ىزلادأ محي اقوسلا داب باد انتضأو ليانضل اب | تكللت

 . "اخ ن لاول دل قرأ ايا ىلا دمر

 0 متو ب ةيساعلر اثرت علو هنكجرأ هرجع ة ةيلسةيأهر ةقد ًاصتلال

 ل زان هيلاتبرنر الت ةلجؤلات 0 ا

 داهمت طنا تزهو "مجان لعلز ثوسو نتن اقبح كبد رمل
 ما قعلا مهلا ىوقن ىف زااءأو ىطتلل | هنأ هر بم قلل ؤكلل ةيفرذلا وللا لإ 0
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 12الف نأ رض ىف كالا ذهثبم قانجخا
 بانؤؤا اغاتي اشار

 , باو اونم اهم مامر لل اوزع

 000 ل هدأ قلاوقلا و ناخد للمال

 رسانلاريدّتتن ا مهزما نيمقيرل ةلطبر,سانلاب هتياتتتس هيلا هند سوؤع دا ندا اك ذونج

 «ةانلازرأب ةداماؤغجساذا ةيتحا اهلا تادانصلازرديدسم فزنلاو كلا مولعلا بميت
 ل ىرهلااذهدنعزارب يلا ةدائسلا زد 3 سلذلزاهاناكد قا وقلادنعر ع ذقور للا يطيع

 يدك نلعب ين نار عنا ة داتا اذهان نأ: لج لتتا دات ارم
 الالة ةلر قلطإل زك كابس عزهلاءدجيرظنلا ناكو ملال ةدككلطج نعاني اذن د دس ف
 | ملازم اكارب ان ل يلاط اطسرإ ل رالاة لالا نلانر كلا ةيدارالال اطال, بلطي ةرثالةياذل ظلت“
 دي ةزا ادعت نم دلال نلعب هل” يعين لط لاكن
 ده طب تارا ن اف ديولاو يفرمل ادار ا ذتعلا ط تسي تكي سيؤغتسلإر هبنكتظتزعو ادؤخلا كلذ لا

 أاملاةزه ناوتسةنبأرم ةناثلا ذاق هدا هلاور هين لعتإلصو ليك ءنو

 ملم لعزل تأ لوقف تلتنةرهتارخ لوط اذناذل لك رادج دامس ندب قرعلاكرب

 ايطيياذلا فهن مان الا : هاو ةريزخالا ةياغلاوهو لك! صل إحنيمرتتلاءلر ارانب اكساو

 ناندال# داعس ل يقرأ مزط ذا ةدانسلا هل «ىراهبكس لا ةنانمالا ف ةالا اما

 رشا '«دسقي ىلا: بني ىولاهلاقر مانت نقلك د عسو سزعلا م داعسرم

 ش ايه سان تيرس انظر اعلا اوهو ت ا
 اضل لجن بز هنيببت اذا سيئا تذارف سال لالا
 نا نيقطا نازل كوكس يسم



 7 كلر نها ةيبوينساك د

 لهم ةعئ قاما ور قش قا همت ,ا لا )اًناززك غو يزن هنع اكو طسر) منغ تريلا

 ىو انش سيان انشا 4 انانءاهن قوام تقيم وامة منان انأهنر تانركتتلاب

 يهل قلاب ل أو ةيمائالةز بلان .لاضال لترا او لفعلا للا *هبلا ام هدم ئلأوةا الكتل لل ننال ه9 آأو امعلا
 ضل يا ابعت ةعفاملاو |و تمنت اينل(] شل ءارغسالو
 مه, تأرأع ىف متين ها ةمكرلع و و5

 0 ال5 يلا ةضصلا ا نع هو
 5 هلة نبا حالتي تيل

 هنالللا/(ليؤباراهس تايم يقل ةمجللو "-

 نر ةيفيكلا !كئهاماهنمم 20003015 رام

 ا يس عل يي 5-1 1 00

 دسم اغلا ذو ةأنناكة ماو ؤلاو ةمايرعى ا م ا

 وا :
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 هاف ا همس

 ' م 6-0 لريال ليتل ا
 ظ تناك مان ! ظ 7 0 ها ع 0

05 

 0 نفل هسا هيام ا ظ كا ا
 راسل لا ةيا ناله ىلا مارلاازه

 ممل ظ 0
 3 2 | يع 5 ل ل 7 ىلا : 8

 ةيلعأبل 0 --



 هل

 م أو كاخمبت دال سهلح ناكر ضب هل لص نمو ضال زلازه بهم لع
 ا ليال العجلان مما شب نضال ,طبا سنس عاني للمرأه لبن اكببذلا

 يالا لو نام: نا. هولج اسعار هرمنا اع
 مناور ناار انيجك داء سلاذ ةنياكل باسل هزه اع اجب ةلوملاو ةفملإ جا

 تك صان نوكبن هتداعس ضب لئلا كلل سحاذا ناننالا ناو نربلا أع ها /ندبلا
 وسل 00 اانا نق اهنا اللا دبل ا يتم زم
 ٍ 557 ّ,ءاعسلاف ةمداخوبن عسسل حم اهل, أرنا رابط ا طووفسو لو رقغلا اذا هشا

 يد0-“ طم عازل مدل ران يغاال عاج لونا نمزج نيبال اذ نيييطام ةهاد تال
 تيم نكون نربلا ران رمأمو نربلا دا سأمب تت لاذ ةااكرغسغناؤ قل: دأء ازا دانا
 0 ءايشلالاك ا نلراهر)الكه جمد هب نوكبأ ملاكم نيب ركل نوعا, رجج او دنجيلاب د نوكن ا

 ميتحس- | ندوب باول لنآ ضررا م, لونا جدزنجكل ياض تبث اولى[ جلاب
 ت* .وأررقلا ملح ظْلاوأ يشأ يف ةل فو لقعب هل نابثالزككالو نبل صحو تيدر عنب ىذلد

 انكر هلم و اطايبطلاو ل ا
 سماد! لككشلل نو ن نردلان ودرع موج كلذ ناشلالومسو ًاهرس زن ظل ةدأعسلا نأ ش

 يعصر ةذكلأ ءاشإل ل اهتاراقناو هنأت أجأ ورشا خو نرسلا تاساهنوأهر لكك ةعببطل ١

 اناستنر احترق ل ربل ةرفطبأ يفتي نال للة عاين نجف ]جلا هوا لأي, نالظطازع
 لعبيد اتإ ]ناز عال الدزل رانا تصاخو تفصو تال اهبل تقرا انامل
 تاانلاره مادا امماو هتومر مب ةزخال((30(ماّسلا ة دا عسلا ل عسنالن |نئال توك نا ءالره ىال
 اب ناننالكن ارطنى ميشلان أكان هاد فاةقزفلا ماو ةمانق داعسولتسنإف
 نزار نمسا فلا لك اضفنا سجى ة جل :)القتجد ةحفصلا نأ
 ليعسراصرايشاله ل نه هيعو تاماازرشانؤنن ةيضيلا) اىناللم هقلخت ورك قش
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 لا هذه كا. ميشسلابو نياطت سال نطانإابو تاالإزيط انلاب نانلالكسس كلؤف سفن تدب
 _ :لالراه بمن يلي ىحامب تزول هساذا ايدل نلمح نيالا«: امكانات طسر هش
 اال تنعتا)باةسلاري جلال ميم لطكتنازناجلا هنا دلال( دلئتكلا «زه نا زعل سان اللد
 كائن ةييسازأه بيرو الل ةدثل يمظعلا ةءاسلا أ يوتا نا علا ذر هني لكلا ةلاط لارأبنع
 لاه أ كرين نسا لاراهيجالتخ ا طارت ين يذل عكا ةأ ارب عيلخلا, اطلس ءاجيا ف اها يللاد
 ني حلا طفت ةييع تاكا ىلك«زه نايت قشلينعلاو نزلا ةنماذ ناهي نمل يشعل |رغطفلا

 ىو داس يلا, قمل علا نزيل! هنم ناك امو تادأ عساك يجب جم ىزلا تفل فو ةسبا حان
 خاين! قف ل اساء لسءازلم عازف لزق جام مارطن كن نوفل راه نمد مالك
 يونان بزمان هايج ليم ذ نركب يؤلاة يطل از إلا مد ةلضفود
 000 احب يلين مطل تقر غسل نجلا ب بايع

 25 نفر 0 7 يدب
 نرخ رص عجول سودادظلا تاما ناولعلا ا ءايلغملا
 طعم نادل هف لوظعم لك عاب( نانا نص اكن )ينسف رس ككل ىلا لغض«ناهلا
 نما قة ازاوإلانعةرغت لوعة بطلا ملدا ة مص جابك هنن نت لغسل( ناوتا ف

 لانس بوم يعيبه روب اةسربلا تتاراعسلا

 جول ةضانلا, ينال انا لت كال سي ران يمجرإلا ا يضل :9لاهلرتبسيظاناٍشا نانم)
 مغسل هل اباتطستمةنر امص شال( ةبتر ىف اما يتيم كاس انلا نم لكن ذاوّصكلام ةيدبالا ة هكا
 ثار( اركب ماو اها طبتغماهوعاوتص اهبل اذ تماما, ةيعرلا لمالامل اطي تال ذ عوير رضا ريعس
 00 ةينيرلا سالم لطي كلذ عمو هور صس | لعلا أمل ]حاب أة لسة سأحلا

 مالم الةراسأ يلع تاي سيتم هنأ اناهبايوتقم ةذلابلا ةمك | ليالدر ةسيفا



 مس
 لسا تساسا) لد لب اال ةبنر رف تزل نزاحا كرما لسن نما اواجعاطتسإج ليك هرب
 لا امة عإجاار اعلا بتال زهرا ب ا ةاطنسا -.طحااكت لا هزش ةمغموض كن
 يعاب ذ مدرب ا هزععا دلك لل سلعة جزاه ثنا لعد نا امبةسا
 ليج ا نعناذا ابنلالكن ذاته رسم كت ةنل لا ةييرذلا ا ليتسنأ هد
 لهو يغ نا ننلالاو خو زعمومف نطل هبدعو قلة لوح دو ةبيطلا علدرال | رأوجتمر ةينلالا
 يصب جى زلسبلا ]منزل ذلا ل نع وليريج موععوفزثب لى تف لرطلا و عرار ذا حلا لل الا ثلع

 ابييترشامازكك هيج يتزلا كح نذل هايم كنف ذأوو كيرط معضل ذ عاتي
 يلا ةعيملا عار المال الان عنز ننال ينس, س تضل نازح« يستمر ًاهوسحن
 < شب( نب قلب رب مط طنب, ادع اهذ نزل ه عني هلا قعف هبال اب ؤتيق لا
 الار سدطسي فرب ىذلا ب مانالديسسل له زلاطيمو نمش نال لالالا[ عة ذه

 .تاادج كو[ اضف نمر ن نبل دوفاب(مزللاب ني يلو ةرك ل هنأ طل م نمر ]2 (>ل لا نيم ةنيا سل مق
 لدروس لالة تير حج مالا[ رسال ادا وقيل ذا نحسن عة
 زا للطب تازالا تلات [مر يلف لرال( دن: ضن مآ ناد: )سجبل دو هل اهنا طتبخم هت ازباربأ
 يف هذهو هنمس تفك رحاو هبراقراهبسان.ن لاح لرج أهان رب. ةدكلا كاتراهظل/ رمل
 لع مابدلا )اماكن ذب لاينالى الامد امانا, تااتسل/ خالل ورشا هيلا لصتمإلا
 هنتر هنرب نقلا تس انا امان درعا ينبولا ترغب هلاوهنسح كري ىلا هلك تلاورم
 ونا نع لال اك يطتسيلالكب ل يروه ىذا هن بل هيل اتم تار وسال هيل الكاك
 1و يلا كالو ةريطلا ملورالك وم هبس ني نم: اثالمو هلام تبصعنلا ناتشيد ىو درقلاذ
 لخنالو ةيإا هتاوهشو هاه نمل هل اهو هيلا بيزا ناكر نيج هنسصسا دارا ال[ حفنال
 تولع ريال معرة ذ لع نزينلالى زل ار بوو هت د وس نع قول يق تمغنل/و ٌيعيبطلا ما

 سانلا نما بلا لت نزاعات اهني س انلا تمام زحاك ينل هذه نال ولظمأ
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 قالك ةيزلل ان امها دجال كنز أس نازله نايت را اهر ةيرغن نكت اقيطلع نييك
 لان: لك | )او اهنيمتيرما طقوم ادار اناا ضنمسلا كك كل ذرامنم
 بل قسرا لالا هحلابصملل هيرو أجر ها دارا نأ ناك تومي نا أ عملوا
 ازمة جنين دركو هن نفل هنااا كمر كن الصتلايخك ل3 تدبلاد |

 لملف كافداالتيلمشل ءلدالأب نانمال اه سلتا حدذهر ةيينحل هل خيالى! تخل عب
 6و ةليضلا ملا رتلا باعوا قربا تان ؤنجلم لأ هنم برز لونا ملك يغني
 اهنداحالاهتضيافاط ةياذلا بما اين ةسار جمارك وتتعب
 رابتر اهلك ىلا : رمت در عن الوز ضبيان هلأ عم |

 كي! | ضفلا سمبل لا ذه ل نانا تي اري ثلا هياكعرن.الاةوسحل منيل وتب
 نانا ايث) كل تس رض ذاهب ركل ضلا نعيم ذه.ذ بيار نكنالنا
 يعل قالا ومارس سجل نانا ذاب شلّيو كءالمع اننا
 نمزعت زل نوه ماعاد روت م ديدصجا يلا ةيزغاا سر بأ ص خو جنم
 أ رع ىلإ ضلال ت اللون هذ نوكيا ايتوة نصل ياللا ةزيتلا ثمنا
 اهيا ضر طرا عنج ل أوم زلال زحل برقر ضو أن ل لظثك نا
 ريا فنا ولا كر يبطلا ىوقلإو ربل أباح نبل روث وعملا هوايا هن نعل.
 اهلا هائان مو ةريلال يمال لارلولا تومهبمو لبا ضف لتر لا ءايؤ ا قعلاوزجلا تورت كلا ضبا
 الاناناس ةيلا زهر طق أنقل ل هتاوأعو هتان عمرا فت نوكسا عا ضيعلطالب
 مه فة تصلب زم لإ لب رمةلز:بصبجر ةنفلا ةمو قيل قوز لل ةأرأ لإ ف نونم ايون
 درككاةإ بضل قف:بترلإ ولأ ئبأّوأمت هملول وال طعلاب ههبن نوكينلالا اهانة قال امنال
 لعالم اي مخيف سجل ناكاذ ]مننا نجينء هازال ذه ةبفالام ركنا ضنالالأنضا
 يومالونانا وضلاوضهن بولطاللارهى انيس أدرس زا داش هنن ل اري





 لعب ازا نا جيش تمام



 7 فنار نيل لطم نود اينما نميز تالا عردانارطماسلا

 0 1 دهون أندر هنئاؤط نرد ةفكاط رن: سايد دم لام تاكل زغيب
 35 دوار م يس سوسو للا لع
 ”يد_| ةسالهؤيسلا علا: نانا اأو رغب مدع ةزيذللاةيسللطي ناشد كاني سس جيلا يشبي معلا
 هد... ياا والان بلاس طواب يعتنق نيد لفن لظ تاز نخ زين
 7 كاك نافلة كك قيمينن ةدكاؤبم نال لنكاوي خزفنلج كلن
 + | القي سارمسلا لانا ةيينأ فلاب كثيرا هضناب نانمال ل ضغي بطب ةرثوظ لا /يايغ

 دذيو#ل
 0 كني لاثل رمل زل دنع بوجود مني نأ ناك ة ميم ةراعلا ضني
 0 000 دبا لاءالةريزملا
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 ا موب ل يوي يح دوي حيل ريس ل ههه مج ل حتخلق حا



 1 طاوس طر اناا ةرانصمان شا |
 | اصمت كيش ,ةياتلالء ىف ل انمالاتناكاذأر لاقيت أل اللف كح
 ١ نارام لكيلا ذسناكاذاذةلر الانا نزغشارالابقشا نيج

 | توت تجلار زري ذم ديلا علا

 | ةقدل نازل ادمس تاوكيكنإرسنو قثكلنظفملا الامان كا ء بلا تفنن ال تلمس
 | دش يشرح ن نانا ادانشا خل ليرطنأنز نةليمجومأ غطا ذالباريشإان امن لصالا

 كبل ن ل 1 دسار تيل ال زب اسنانك نابل ان ل
 ءاط ةبجرانلا# رات أ لسانا ميم معلا داضمهر -33 6

 : : / ْ 01 كتان وانااةر ناناخ املا ب



 ا ل 1 لارمتاوسا ب وجع يا عا ١
 هيلا ارق ادار نشد موكا 0 ١

 3 3 نرخ نكتجنن تلزكتناكا ذادابل ة تبالي
 اندم داتا ايناس ١
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 اجمد جدع دال هينوحمب

 قايم لمغاإ بازار هبل عضال انة فة زسخذلا اكو تان تمام 4

 امم يوب وتل عسا يزيسفن لعد
 رسل اساسا انكم 104 ] مها ن هاهم (ز
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 ا نا ده ماها ضال ظ



 0 ١ طعلا لعل - 144 0 9

 5: ع | ةيفلكومانلط يبث ]اذهل لهحرمبةاذضازسا نجل انهيار ميرهان
 ب 7-00 7 انهاليظت لأ يرق تزم نطل تالق لع ”دريصرأ كت اوهنلارع يبا مناد اكلذو

 هك 1 أيل ذم دل مالم ىرإلمطقر غيل غيل مل رتصالضفإ ل هن نينا نول
 . كي شع ةيالوأني نأ ميلا )عاد جسإ | هل لك ارنا أقنو رنا نس نفاس ميني

 1 "كرما قغاا ضبا خم جابو كلذ هبا أبوا همأجليوقس توخي هناطلس4ىقعرا
 0 تيكر خا كلذر .قاذملاهئلا لعزل در تانافثاكمةايالجرتراجلا الأب هنم ةققف ه هن زا >
 تا كي مارب ةررتغل ل طلامي نويعاف نم ليس حبا نمت نعل نول لط لزمالا
 ته... |يلقماغادبنجسناذ نيام ينل )لإ دلة موي لذ ةقنقطلاب ماي نيفرخنإكةيسل يلا
 ل | ةلااةبةمامتلاةعيبط امد هزم نيب ارا توقب تق ألا كلر قيما

 7 ذي - 11 ىزلا قاس ةلعلاب لاح اكره عبو اوبس اهنم نأ أموةلغلايرضنلا ةيقيو فاو ظ

 تح سدح 0 و ا ةعاه ةيإه تسيأو لزفلازمشا دانيال

 0 يا زل نإ طع ة ويقل كاطع .حاتمولل نتج شال زإف تول مدفون نمو ال ل عارتلا
 2 انضمت نوكئابكلر هل ةيثم نيكل الاى دابم نا لمي دايم وكس

 < ع

 هيج غ8 ب وول مز ا 1 0



 انف مكاني قب ١ ”اال/كمسا ارأبنيعا لاهل كنت 0 0-5

 دا يضر رجلك دكؤع بلاط لاني ارغ ىزلر ارنا اكرام." ا
 ةزللا ا يني نا ااه د عميل الا ءانيضحا ام عيبتنال نيم ترعب نمو نازل م

 ظ ياسلام عارف جالا نا انضمزمزخ ابف لهل مزق ىلكر يلا كلذ ظ 2-2 ّْ

 تارا غو ضارالان ةنارزا نو نعرصلاو لذالواز تافحلاث ل عزلعرا ههرح ضم او ا |

 لازمة بدأ نزجلاب تصويت انيوهر جاما عجزا باطبادسما ملاوي
 ا نإ فنيرطأ> نها شل ل[ررمايخلاب تعصر 8
 ْ اا شراي ضرأ برا يلام درع دروع مل لع سفن ل داع ص قو نم 0-5 0 ع

 لم ابازم لذ ايفل ل اهطاو ةعارجلاب ةانايلب كلذ قل عيت ةهونرخ ناي ا
 تيرم ههنا و لاب كفار لذا زقنلا مؤمن قم الو ااتمسيم نس لماما ين جس.

ٍِ : 0-6 
 أ

 نإ ابطا هنممقر اناا نا كاذو ماما, تصويب هنم ل و | ريكا يفصوب نأرف هيلا 5 ص د

 يخل الا دان: نيالا هلالي لشارشلا تر ام لعصب عاملا اواي ةعببطبال ظ 5 ومد ا
 دالي بيير .مان ناطلشلا عنقي هسغ. لع ع اهجالخض اكل جك الز للو هرتنأمل
 1 ا 17 ا 7 , ظ يع مر تف لهب ناخب
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 سادت جر تاق تزهر دسار لالا
 تبل ا( ملغ وطب هناا زمر ضف اا ايف فليح عاب
 رح ةمج هشيم لاذ ءايرا دوم اراض لوس ؤ هلل الزيز نااار
 0 01 يا 0
 . طا قيبطم مهن ارادوا ةمسبطبرل ام لزيؤم ظ مااا
 < فرقا زبن بملف ميس أنأرمقل لالاد 4 از لم

5 

٠ 

 ع انا ذر هيا قسم تول لاما كان تم

 0 هير 7-5 لص لاليطا زيود الضهر كال
 هك 5 "لل ياو مام بلان سلالة "رانا | افس انس

 0 ياا 20011 : 1
 0 7 ئ لها ارا را 5 يهمل عض 0 0 |



 يع الاخ ىلع اهب لنغي ةثيهر ناطر اطستلزملاتاكاط
 نمازالمأرعي وسال انكلك ضان رمال قو ةرعبلان اكلي ىفعاو |

 مق

 'ه ذآ ظ 1 دا ,فلف ةقيقجلب ل املأ نر ءانطلا6 كنز له ضن هيغل مقلب

 كال ضر تاداكلو الا دلل نمنع عيا عاف كا ذ موش ضياع ضجر جلو حاملا
 النامي ةناشتمد الداني ىلانيغالا بن ةلارعل اناس

3 

 ظ 5 ل يبل خبات بانل يلا ونازلاق را ةزكلار نأصقنلاو ةدأيلا
 72 توا ةك اةليدز ا بعل يرو ةدصرلا بن لي ىذلل موأمأنعمو ةسرا لام ىذاإم

 اعملك ملالاذه اتش تازنكلا يمل ةدمرلاة قيل جول اءاسن ان طسضنالو دجيالكزلا
 | ىئارالإوأا ةارأسلا عزة بنس لاما( ليلا ل انفال لدتا لاا ليسلا نا
 يس ةرسو نر عازااهفدجباليرسفللاذاو أ هيغو سيلا ةعلس )ف وكلا بسلا تذل
 زل يرايلال لا دلو لالالا انلرع ركل 8 ةفيقملا,ل شله ةاراسادج ملاذ ةدعرلا]ظ وأ

 ظ نيبالنلو الذ فر اذه لاذع ةيضكم للانم ةبس لوقت نارا طشتنيحالا كاخر أهي

 اا لبست مل ةإ غنم ىتا ذل( ةبضلاو ةمبرااشرإ سيطر اهفراكت ةئالْا ةعيرا
 ذيانلإ) نيو ةإضغنم ةبشنللا هز هى بكسل |ةيسلوتن ةسرالزلناناخلرال

 ةيطعلا ينل ايثانلئن دبر نلمس حش يقل + ةبدن لتشمل ند
 ارو قيال ة اس ءازلعىذلا لا وشم نيرم كلذ عساك ةضيلاتلا ةبنلا يحال ةبشلا
 2/2 ديب ردن 0-0 لدا

 هيل اعد 0

 ديكس اكيد هنا عار اان :

 نيالاقي والخ لانس 0



 ( 0 :انلاةبشلن لقت ناأم

 املا رشلا,ةناثلاةسلا لق نملاب كوكل راككةيضلاإافلا نزح تا نا لؤي
 يه لإ لبو 00 ام . هبنازمانف بل نييك هت ل دلد

 "0 طع ٌش موس يور 5 ناكل لانمي .راتللرغب اندر

 5 0 0 يا عيال / ,ةنحلا كازكو نآأصفلاو ةدابرلا حم : ةزاكلو ةالا نساني ىائتلا )لبي
 - الز اهناذ نانو جرا كا خلاشسميلا نيذطلا قر وحاطسمولا رطبا لاع كوك ضب 2
 05 أ اياد نار نأسفل لأسر اصعب لقا نما ناذ كاصترحاكو ؛ 5 دأنزأورماتاؤط

 ةجيلانه طا زهنازع يسع د لانا كاجأن

 00 ؤ
 م لد أعسيرماب هراسرلا نا

 57 ران سماك ى اشو دارت مفارنخ نضره ريالا لان 0 باوغزي نوزملا ةباق

 |[ كانَشَس ايلا, مدين زان أر مهب الجل مللا ةروواقتات نيرا يختلاةنيمانزانيلا

 1 ظ ع حلال :

 ليا ذيبرنلاو ةسأيسلا هل نايمأنلا



 دانا ناسي لا د(
 11011010 7 5 ظ

 يك ناي يالا نظل ىونما ا دان لم زكل«ىاعرس ع
 دي © كرامتك بدفن يه نركيشبلاج تلك جم دير هيب كاك 0
 افلام ثالب للسيل اطاطس ارنعوب» فراش طربا اؤرّييظملا ةانيفلا اهلل ةيديتإلا ٠ علا

 ىرئالء اعمل دالك الاوت ل بغيالاىذل له ناني اهل سجال يزل )قيال الاه رشا
 ل اذ كرا لئاطيغ درب مزنكعض طيب لامار سخي ىستاكلاىزلارهشسلا ا بابطر الك يم

 | ىةاينلاب امي نويل تالة عني اني نهر الل نقولا بنار جيري لب ةلراالف )جنط مان واح اةن> 0 اطر نزعل تاتا ادي طس لع ةييذلاب كشف يا
 ظ نالت ئتاةايرج رش ادار يضل عون ةفعإابماي دايجا امم تاشاايبت 3593 ظ :

 كندي فروة صاف اذ نيبال متبل نيل ناكر لدغ ةلمل ل سلال بليل م يم
 0 نبةلدملاتيلر نات يشل
 لا تل تالا كن يشار عيبلاذ ملم راد, ل يما طب زارا ذل[
 ب روز ةاهشر تيما عادم دايت ل رولا نقيل ثسةدرال بأني ديو هشملو |

 ملل علام الب لالالالا ةقاسأ ب ةمنتل . بل : أ

 9 يا ةاد امل انانال لمت الم ْ
 ن ادار طتإؤلارع غلو ةيككلا و اوالسأم انيكك ناك غد ”ل|ز] لهجر صيضعلو هش 3

 كيلي[ بير ايليف رتبت ن ناثلاو لوا هر ىلإ فو ةبقيتلت اءاؤو تاي ]

 نما تلا ذلإ» رولا يعم ةرارشلا ن اشملاو ةراهرلا ير قوشلااهدسا عايز لافت |



 | قرن تيراهنلا الار لليمن رام ١ و و ت6
 0 اانا لاب طب امج هلم انكر اطلع ار

 عع | اينشمسيلزف هول كدر يص أم ب قريولهلتعب ءلاقيدص دل هتباد ب
 2 1 /انالضأراش ذاع ايغلاو ناننطتلاز نا راك اماذ ةيرقحال د بتم يلج وزعم اوى

 يم | تايلر نابجضلاوهلقح ةلازاراتي تاركا اعلا ا نال فعلا مس
 ىطسا بلوق ةلازملازكذ نمينياكأم لهن هيأت .اهاذانيتوقلا نبال ايقلال نارانجج

 ٍ . يب سيبو اج يجول ةنلا ةلارعإا مسا

 < يحابم | اذا لزملا ا كلذز هفاطر رونو نر جى ضف مس عيدا لكل ىزح نال نير

 د تير اذ 0 ا عارم ناكأ
 اي أم امد اد قرح ارا رع طغبل سان [رضعب هب 'ىضيام ثلا ثسانلادب موقي نأزجنلو
 4-2 ات مفيامثلأتلاو تالم ىلا مفصنلاو تانامثلا ةيدأتد

 هي .٠ اطال ذة تاكا د فلام نادر عضيلا زهيد لضم أنا ا لوزا مداوي قاس 'هلاقامنف كلذ هسا امو داق
 5306 00 2, انا صياد نوكيشلجم اهانك5 قااسأمإ ءاركلا فو

 7 0 ابطل ببيع هلع لباقن سر ىت انما ا 57 ١

 اطبع مال مانت كال اهات ياا



  : 01 0/1 3 7دن ' 7 ١ 4

 مه

 ب010 زخساطبص روتي نكون هسا[ حل هني ننمإو لكل نسا
 كنا دبو ةمججر معا لاق ةميركل شب هيطصلاو هتمخزنأ, ناك ذا رإ بنام ىمةارأ ل سيم
 أماارئاا ةبجل ةيالعلإ هل ةدلا زادت ةمللا لزب رككلاليجتلس اح نر اعرلا صالخأب
 هتعمل كلا ةبس ناوكتيشعو هداوو هلهاو هز نمريمدتق هب ءاراالاو هتعاطتلج هزيم

 اني ظراسرتف بح ةعاطلا هذمب نآم الكتلة )االله هلزتس لال زةيطعلرس ةبس

1 
4 

 هبتلم نو اصوه ضن ف نكن اوربطلا الاخوه زمغل ةريكل لااا عمن باكاذا ضلاو حلا |

 عت دانه درر رغم لو هت أ عواض ريا ةرذمنو أ هقرمو الن يصح نوكأ اة ]كوالا نم نالٌعرتك
 ايكو ةعاطبابةمأ طع رجلا ساحل مزتلالسعلاح بوكيت يتم ماولا ةمظعو لا كلا
 نيرا ىرطككا نانو أنكولم نو زب جاو كتم ذل عمل خه نا6 ذو ةح لا صل نسل ةقأةمةبع
 ل[ مون اذماسج ا ل ضنانهلا هناسح بيز عزؤط لكن لب موب لك اني! ) سي ىذا كولمل اكرم
 نع رالكينلا) هب ثلا هي داب نيرا يقل نيجي اولا قونحلا سدر ءا صحا اهل عال
 +[ رهلهنانم ليك اس هني فا يزل ناد هازل اب كا خدم اوما هباينذجلا
 لا, ىرتلار ماه بكل موانموؤزمانل بهرام هيج ازاله لكه يطعأر ضيبؤ قو علا
 ريل ىزبالا كل ةيانجعأسو هتاكربو هنأههو هن علق عل نصف ماهدما اموال
 انمي ارطببأم كلذ نم تع ننال أس أون لامن زهل مام يرلالو لهما

 اهو مال اهلا ف انيعا موا نةنوعم سمين حت ٌيلاكل ناكاذاوهتةراعيبج لايجا
 لة. نع رز ب ةماعلا هاو هالي( ذه لعرب ثالوأ جدل نيت لالا
 لاا هنو زعانفلاذ اهزئلي ان انما ق دأ علا لك صن عجول ذه رتل( ل اليسر اناالا
 هز بات هقلازع وول زلاعب موق نافيا يسن مل تضلوقو ةياك هذ هام
 لو نايارقو سر ل صمو لك ار هةمردنعو ماصو تاولص هنا ىأل



 م

 مس راب هرلا بيرق ىارويغ ءلو هنو لتس نر املي تاتقالو ديبالا ع

 م. ةظولل ةكللي ف يا اي د هو
 ايت جزسبر فعن دلال جربزت نلاسالرا لوز نينا شاينا نكت فل ناعا
 0 نانلال كب سرهو عع تنرمصو هلو يجو ةبتؤعم هب
 لامن امرأ نازل يهمل هنيعل قيملاكو أرح ارو مبس يسن لل جزع بجحاولا نا
 فانا را مانفعلا م نانا انلا تانبط نالنجا يمان داكلو لس
 ايما عا اناةنلثم لحوزعمللا ةدابعاولاقرنأذ ةغيجافلإبمرخحلا لان أرأرأ د هيعلا لل ةلوقنلا

 522 لو زعدنلا أس انمل ةيفرغلا نقولا لامس ا وراصلاو قا صلاكناربالل كك
 أ هنماذ بوكت كرجل ءانشل/ة فسر تهل د جيتس ل علال نسر يصلا تادأ ضال« فل لع
 يسكر اشم هدنع بحي ف لاشلاو تيراعملا زم ماا هتك نيو نوعه

 نس طعبلا ضعبلا ةوبكز تانامك يدان كتلار تاع الا, تالءاعلاف ضو نرلا
 ترطلاو#تا دابعلا رهف ولاو رحيل ةيامحو مح نعبزلاو ءادماالا ءامجانعر تانوأعلا
 اقنطكىر ثالث هلا ةدابعد نال اد ةدابعلع هل بجي قاع ليز عهللا لل ةيلا
 نعبر هرهام لاو قراصلاو مايصلاكن دبل لولي مانا حاس لمن بوصل وقر نحل
 لهو تانراعل او كا, تانمر أحلا فاض تالامأعلا نارث دأب حلاو كال[ ىلا كك ربللا
 اهنناننالار ةاسئض ماس نيك الا ةيسقنم اه أو سحمي دل حم تاكناو عاونال
 مالو ءاراعلا لجأ أرك |ةينوهو نينجا لئالماقملا ههاردع ل زانمو تاماقس
 لالا نمازعل بانك : ناك ءاموهو بر بام نسجت نزلا ةبتاربو نينسحل اق موه
 نيملأصلا ةبتوهو رجال تملا قلاب ]سل
 نصل ا دوهو كزيانل ماتعم ع ارلاماعلاو و دالبلاو دابعلا ديا
 | يانبع ا تما غلةماهدسب سار داك لانة
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 ايليت وعلا اثار طانلا سيلا ملدا الني ل صح اذالزانلا
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 اان قلاش هذه منزلا لاجل( كارج زالة بكت كاست زج بالا خخ
 نفي طل ران نااعللاب نعل نو ةظفأمو لجيش رع راك نجهل اش ا هزي 5 دا
 نتطرق نانا, ناننسالا نيو نادل نخيل ىزلا طوفسلاناذلاب هاهنا عني مادرمب| نجس نع

 ملبس املاقاناوضمبا دمة نفسيا زلالوةسلاعلالادتشلا هعتبؤطلاهب | جب
 )دي ةراشلا ةئاشلا, ةنيآسا ةدتؤيلملالافر ناوزلاع اينما همن ةلاطبلا »تكلا هو كلالخأ 2
 اتا ةذاثار تا يي ردت نعدالوللا 52ج “
 م نعترف زلال اها ةعيالا, تانكلارأراطحا روكي عاهمذ كلرتر تااهشلاتمعتما نط ضن الاه | جا كي

 تيما ماهم ةىدر ارميا ل 6| مسم هع نال عونا كلو هنااا م متابعا أرثسلال 5357 5

 رت اؤنسص ان جللع تار اتشلا «زه نم ةدسئاكلر تحرم مهزلاو ةراشضإهشلا لاو نيرزم | ١ عشت.
 ب يسوم 0 كزهو لحم عمسا ن ذأ ,ةومعل لاق منو جرسقنلامأعسا 0 ميز

 هساراا في دطالفا ت نيللاجتيلا بااشالا, تارايعلاءضلتجا نار هت تل راصانيوأبف | تين كي
 ع نلت ب لكل ننلا زيان ع سؤلك اهب نشا نانا ل صحلذ ا ١ ريع.

 بقنا طر عصلا نا سلال ةياعارشر دركي ] ضن لعرب س اغلا مف ى شذ س غل هنزشنيخ 2
 طسولا ثم كلا هك دمدعن لي اننعلال ىزلاطسلا ةمج)جرسلطسو ةلايرعلار لاورصسا| < 0
 ةدانيلالط مج ان نمناعلا نراك ناصقبو ةدإبن الن يورطلا ف ررجلاةماننإ نيرطلا جلا | ”عس
 من هينا[ ضلازمف نأ دصقنلا امو نئالطظلا لع عفان دل امااعم نارضلاوأ ميا كل
 راضلالاماو هنم ناضل هتسيف كيل أمأو مانا ةوايز لمتنا اعد أصقناو ٌةمازللا م كي
 داانلة ىلإ | :نيضلاف ةداروا لمت ليفل ماو ناصتنإ ]متي امر جودت ديلان تح

 كلا ةياظفرن ةمجب لكمال ديان طولا اشلفذو تايافر تاراغىملباؤرانربطأسما | "كل
 اهعبم بجرم نيو تضف م نتا نأ ة لب خر نبي عب ةدأدز .طتسولا زو عب نم كلذ وأهم



 1 . ب : 0 ١ ظ 2 ل دنع لك ئاضفلاز أ انمدتأم

 فقة نان لا معالم امم نناهب كنا بسلا( عضجولابو ةيدلأ, عبو
 ”ةباضنا ةئيفل يزهوصت نإ ضعلا »نه حرص ةبأسف ةئيماجلاكلذعمانظرت الا ةيرشلاب

 تبجي ةبغلار املا ضلال ل يبلع ابني ىارلا ةلال لع اهو ةاباسماينال اهانزكف نلت ابسانل الع
 0 اوأهعلاع دارو ةعلذلا ةقف|م هيلع

 نارغمنيمو (ئرهاك ةمبرا نيب تابساةنملاريسلان لاكن يئيشس ناك اييرر ثلانلا قتال

 ل 5 ذة ثيهرع باكا هنأ نسر انالف لغلا أما ةوعلاردد عورته علاردغبو لعتلاءع ةناسغلاا

 1الوةؤعلاو قلما ع ايا يلو تائلا ل عا جلنركو ل دانب سي ةلادعلالاعالا
 لما يق نئرضلا لع قتلا كال زكررسإو نيرضلابجعلا ن اذ أعم نبرزلا هيما ىف امزم قع
 دا انعانجلا ميه كلذ لايزال أول ةلب اقل ةئير جوف نيدزصل لصلازنالةلباّدلا ةرهلا
 تنير ةلااد نت ةئيهضةلأرعلا ةثيضو لا ةيمهيغ فعلا ةئئره كازإوأتجلا
 ايل نمو قطب كارعر الا يشكاؤ غي ةلرملا ناار اطعالو زنلالار كالماعلا بابن
 ناش ]عفن ا يرقزم ايا تاك صل ايزو ضيا اها زك قل طم ]لإ طع ىلا أفا ف مغبة
 اذن نال اعلام بجرم للا سانلا ةبعاويف| لل هبشبا )كدا برق ىلجا نا قفنلا نام
 يالا ةبعة سيما لن الط هم نة ضغلا ة يبا يقي هنزل, اعلا
 كارل ابر تاكل هجم نمل لب هنارل ع لاما مك لان املا ميجتا/تيرغلا ل نم

 وهم نزح بركان ب رافال ار فك وكدا هتيم دال
 نيازي 6يزبتلا هزيل منال اناملك لذأو ةيول] ضف لإ لبس اىلابنال تناك
 انك ابحلاس 0 ا
 ةللمرعم م كب كاضو كا نفارش ارجل ب نم براز كك يأ وجل هعاوراجلو صم |

 ظ اعاذا هنأشال ذو مانا ابم جوأ هدا داو امو ةلاال أتي ؟هححاس نا ةوضأر ةيدراىرتس
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 ايل رهف دنفلة ]بضل ]يحاصر سيت ل داعلا |ساطا عي أيرايساالعغ ةلادعلإ ناك ذالرتنت كندا

 لج ياو لاة م ةلبدزلا )يب دسقسلر ايلا ام تبا نشلالذ يب دوا
 انكشلا نزار كلذ نعأوب اسمن ر امال( ] بس عو ة ةيحلارعن هسفسر | ضال ل عن لكاىلا ناصالأب

 رايي ناد دقي ثيحنصاهلاراسو ضل النداوي« بازعر الش لل هيلا نان اولا
 ظ لين دك لع رحجامر دارس ك اخ لاسر هنلضعلا 3, ةروأشم كرو ةراشح ا وسل

 نااريفزالا ب زجل اراد مزعل ب اوجل زف دخلا يدبتتى ذالك ن فصال )ا لأب اهعغتس ناني
 ظ هيل كك جت لل ل ناددع كسي نارك رمارأنا شل همجوعب ةرثكى قاذ ناكل كانا

 الرز تلا ال لامس الكذب اها ةرقلا كاتب ساولا قلل ذل بلا سبا مشل ددوكبتاكتكلانعأو
 هل كادلاج/نيبتدت ناننال نكلر نشك ايدل انف طقف ةدساولا قفل تالت هنم كالب اقلط دج
 ا ذل اطال لخاتم( شن شسااذ لا: دازعال هاذا المزمن يكف
 . اومن نا له ناس نم ناف ب نطل ةوذنلاحارصو ةجحيأولا نمل دس كلك ءأع اراك أس كاك
 اهلي راض د كلتراؤحا ترذتاذإ )قالا كلزلكو هنري )ل احلا كول ف تعيش ل. ةغلا
 ظ نار مرزلا قي ةئتلا لأ نالك كات تاعك قرعس تسيل ل اوو هسفن نمو نمد اذان ركسلا صر

 ةجيلولا 20 كولا جإ الص أكل كل هني ل ترا ل وعبرت هب يول زل ناكل

 بهما هنلا ب رثط لا ةعوت قل ان اننا ىوفو هدا عل فل كا خرجت هلع رجل وأهنع رك ذاذ
 تربل نوكيا نأ ننال وخان ريكا نما -اوكيةينكلا « ين سجس ناكر تناك قلا ل مازكلأ
 هلافعاتناك ةوقلا ةيبرزلا اعلم دعلو 0س ول 8 هي

 انلتؤلا ازملوأهف لولا نمر قلا اولا عا العلا ننس رعةسرانلالو فلتر ظ

 طازه ميا ان ةيبيرذلابس أي نا ءابص لل نفت ئهزيعسلا نا
 رار كس ندب هتدأع تمون[ ةقفار ا هدب ةككل لا لاش[ نوعين ادعس هنكي

 > مككععب رس ءارج قمبإ ضْلا ناوهو كدالثم ذم صاوع تس يهو هني تزذنو ةريمع
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 هير موفناكزلاطسولا نيد لوكيل موصزم هع نأ ص علا نا سم اهبع# أنزل اوكي تاب اباهيلم

 ريسامأ يشل غلا هديل لع ضل ىلاب هبشماو هيلع ةحابزلزعرسح أيس ]ناسسقنلا نام ةفعلا
 دات ااكو كنب عا عل تسل رن ضقنلل مترف كاخعمو هضوفلظخا
 ازهر ضد زفت لكي هطعل لال رنضسم وكي م وأ عبط الاتراك تضص أسس
 موضه ربو ذميمة زلا نوطلا فطا هذة كات كالاذعلا أب نام نك ولاة لزمن
 ويرسل نأ ىنبنالىزلا ههولإ لع متجر غنام ل زبوقوأه دبر نيش ذ تفعبو

 كاملا ل يضف لا زادابرتخ لوألا عرش ضغتلا نالت كنار هيلع انهملب ةلملا
 نمل كنسي يالا ةئيآلام كالمانم كأوينجااذلا سايل انس

 عة تيشارن ةعومز اتسم كرف ايي لوقل اب شل !زاضتنلاو ة دايز اوعال اذ رج تفل فا طال نأ
 01م انها ذانوراطنملا نسب امة تسل اهم ةكرأ شمواه اعم كال يؤ تطل ه ذم
 داكلأ أبن قر كلا باب رم نوكم : ارسل هولا ةلارعلا نا كذب حار تاي راض
 :اكولز ةنبكلأ لب ةيكلأ لوك سسيلالشم ءىلهلا لا ىلا ةيشل نا كلذ نآيبو تالقمل ا رماشفو
 هتاذ لاري دما لاساو ألات كازكأت كولو ةصاسلا ف نيبو امان كيت لجرا ةنككا

 هعرلرقت ىرأبلانككو ةرد ىبدل نم ملاؤغل سمن هضم مأنعلا هذعتل ا ماولر ماش اورأنلا كانذكك
 ]طاق نبل اهنم وبا ]بيل ماو ةريكل حا هد سل لنبي سياخ تموأ تخول ب هذه تاب لع
 ةيأعلعقل داعتمةيو نما فات نالاغ(يلكلعر زفت ارطكا ماد اهاياضقتلشيجوع ا

 اها ارخولو شالو تولت ضال علإرإللاءرلع ل اكد علا نم عئملازهبو ل ءاتلبلا

 ا نارالكزب(ضغلاهغللرعلا نا نكست ةراي م ضقت ةاوا ساندي ةلاربلا نال ةلازملانغ

 ..|قل عفان مايل ةلارعلا نفكر عشا يتم ل ضقت نابع برجل: ةلار دل ة سان نال بسن
 الا بإب ةدإرلا نادل ذر ةرماو ةيطرش لعن الغلا ناز لك طنمولا سيرا لعل نم فذ
 ظ أرأذ هرلعط أر تسال كر صبى حد طبرس لع ةظافأ هبنماو هنعنأ فلا: رس زبتلا لأ جيا ذا
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 ظ نو
 يمالكهل!الطسقلاب ماعلا ايزي للعلا ]طفي لطىوقو قانا نيالا ل امال قيس ة ةدايزيرلالا لع

 ار هتسلابدن هرإا تمد لي لكل تقرا ةيلا ةلا ادعل ايمان ةيعيشل تمام امل فرك زعزعلا

 > اهيعنيم نازكأا يسع ينال ةريككا ةلادعلا نلغلا تعزو ةياهلالب ا>لأيبلع نين نانكيأقلا
 اعلا ةيوستن قعامنغ قنا نال فول ةلادعل ف نوكأ ) ضعت نا «انمننأ سانيا نينو
 ير موق نيبال ناكولراالفت نوكيارب هملع طا يتصالاو هدرا طال مينو هندي ثلا
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 نارام ةدانثالب ةصعإة يوتا ضحلا ل علاااهعسي ئ,لضفتلا هزيل ةمركا كات ملا <.
 تشل 5 ة|ي طف تيمسأ يبس لا تبدد ىتمةل اعلا ل نال أهنع ونسي قا ةُميهل ان ااضيا نيبو ع
 لكالرحلالقاعلا لال اهنسا أضن .ككك تمس هنازب تربضعلا ذا ةلايعتيساعن ايكيا 2
 ناكل ديان كف لضم نقد هيلع هما. لرا هنا 0
 بلطي ةزاتنلاتلهشلاب وكان نا ةزكك ىرتلا هذه سانا لان اراهنسج بله 2.
 سل لكي ذجدلا علوا هبرطنماب نانا دم تميلهتو تبلاناذلاهنار ةرينكلتاداكلا | خب
 مبشر طسر !واه رحوبدأْممظفطعأو س/ئاهل نكاد كن بكرت لك يبس ازككو هّقئإرأم لا اهنم -

 غلاب ليهرلار ملول سيلا (نانملال اهنمدكك لا ةزيككه ذه تين: سيل اماقرتايجاشلات| ".١
 تأ علا يمان الكوتا «ذه ناذءدنعسسا ةفيلضو يراه ننعم ىزلا لقعلا زا
 هل موصللي ناد مزن ةليضغلا هذه عار هسنغ لع ل دعي نازعاتاذ ناسألا اذا هلع نيدتالدلال(مللل صا سه ايزكذ معيب ةزاككنهنمرعيىذلا ماظل وسبع لاذو
 ليل انلازناكل عرب عمرم ةدصا ليغ هن لجأت ”اييرزم سانت نا وبل, رهو ظ يا يم ةنصأبالا كا جإعتسا نا همزاز لشعم
 زها, انفاق طضا تان ادال(نااولاتو ةبملاب ناعم فاح لال سو لك تول ند مقل ادت مم مرسم لداعلاسنلارنؤوشالارضلاب اله نيون لرسباملا



 لوم

 كول اعنا ناكرل د ةبض بس هتان كال امل طاير علا وعلا اهعرصت نإ ةئيهلانعا|نغلا هزه
 هن يلو هسفنل هير مهل برر رقد نيل نأكل ذر تاليف عمت فص نيل أ ارحا
 ملعب ل, تأزبلل عجل الو ةبفل يعودان ذاذ نيبال نيثرزاتلاودشأ لا
 | نعل تعا لل وقعلا كد أب ةسبانصلا ءارال لون ف نحو ليوم ةبعص تن اين ا لرلاطلا
 ك:الاانم ظنكم لري طاطسر ار دضا نايا لكت ارنا ل يلع ن نقيم ةياونلاويبازنلا نم
 تناياش نورنا هن ا هيرو ةناكلا نيب ل صول سانا ةزي يضف لا نظن سا مولا ءاوهو أقر
 مهل هسنعنل 00 نب ا

 وألا يعجن ناني ب لس لبو جاكا :هدحا لحد ز تيجو حو رجلك كىوفلا
 اه ليزع لني نلمس
 لع يلعر زم لا تم ئم عدجدل ترن ةصا از هل اذار لها نيب تادوملا ماب بادن ميم

 اسما سلو هن 00
 .2/راهلع ةمإ سلا لوقعلا انما انال بجرب قلب نيصلرالبالا يثلمنب بيزترلل بولطلا

 ١ لو رع مثلا هجحو اهبر_صقي قلت انابئل اال( صحيا قولا ةيوغلا 00000
 ا ءزماابافزساباهيدلا تنمو فنسؤماد هجم نااذكقت
 هبخاسرنعما ضرك م ندعو لكن | يبتو ضجل لاس أزل ضعب ةجامتلوملا قبسرف
 ا دهيم اع نال ض مب يزعل ةنأعتسا لا ةيعاد ةدّرجضلات او
 انف ضمان انشا كة نب هما ]بتكلم اول صالاو مدا ازال يبشالراهت رمت نا

 نانا لراس ص انني تأت نيب نملونو عج اعلا ةمعاد ةبئضلاوةقدأس 7577/1 07
 ايعازاددج دوكئانهبابسأو عاما ةبحل هل مدانلادح أولا ل هفلالع | لك زاطعا عيا كذا ادسألا
 ل ايطيرقعي امن املا أ يطب خو جلرسر عام نأملاوا إس لخلل سر تعبأ أهعلوبار#حلم
 قسانلارصأقم نالطقف عاونالا : ذه كنسح نه كيل سسقنا ازيا دانه ارأرطب لك يطرق دارا رأ نر

 از ةبنوملاردم هاقرع اوي نأ تس ىف كاذ قبلوا سفن ميل



 وو
 امانا ياخد تاك ذار أن بكل فان او ةزلا ىر نأ جبير ةئلظ هريسة ملل طم
 اعادت قلاوف هلا بسس وكول ةميلاءار اهل! لوصول |هبسأ مو أهيل وأكرم ةبطرا سا امال اجالف

 اي اير تعب قايل هيسؤلاة فلام سماها عماا جت اينتاة يزل ن اعل نواه ل | حن
 رزه داكاذا هزه كبت ةبلأه ايس ايسرقعش قل ف انلاهيس ولاة اراب | سس“
 0 دارأب ,لوكب الة ص[ خس اننا نيب شرع كت[ ءزهر أ رطو قو يطأ 5

 ' امة ظ بنمو ضليت رافل ابدا ىرخلا:ةقلانإ اختلط تركي اذ ةاناكم | 23ج
 ١ وةزاساهبرعرب لقوا يتلا ه دالاس | يلاالاهنرم يلف اهل ما أخ اال مامل سوفنالولا روك
 يي بايو تان ركتبر>ل هذهرلرالاهسانع سابعا هبملحةزكاشم | يات
 ظ الترف ةزان نيب تيقن زهد ارطا رمل ةلكاشلا ل برص اهدبث رح ةدجاس موا ةيؤعوأ ع

 رشا ةاوأسلا بنانا يلا عابطلار لس رجلا جو ةيرطسةعيد لانا زعل ايشا | 1<
 جدلان جولايزثالأأ ماو تيان ةجانصؤمب قطا زالة مقص ةعرتمقن يستدل يل | خير
 لإ ل اقفال زهدي تسبار أهلا لوبعلاعتىدادتو الل ةريصونعتيخرفاهلص قل |. "كج
 95 ا ا ا يرام ةيلاذلإ ىمتريزحر(ن يب ثيرجيولا 2

 ةداالاءانلن نب ترجو هبشياللهأ لا ف كولي الا تما انللر تاكراشلا هبشلا هاله
 | نيكني ةقلازياه مرضانا بفارم عز ةفادصلاو ةاناعر ةاناك هنت نات ناج
 ظ ها كم كلخو جلا ني صخلهو ةبحلا ف طا فإن شعلاارأذ ةبحبج قي ننزكة اج نيب عقب ا
 اواي اهوا طازأب ةنلاط عاما و ضانلا تعب ناالومفأنلازز عقيل طغف نينا ريالا

 ظ "نا] بلت دمي نار ابط من نأ ثارمالارياقار صل ريما تر عجاو زل اؤعامومذم

 افيتشت و بأ يقر نك | ءريسبلا نامزلا قرم . نينا امواج عطا قينواهتلسم نوق داصت

 ظ و لام ةلااوسا سا أ وأ بة عتسلقلا ذا لاضرعب الس اهت :أعمو ةزللا

 كميمأنلل يأس سو ل ا اناراجل نداء م جتك عت ظ



 م

 مهيأ عطقرزوي ةدقلا ةتالع طق طيار مارس تن 1 ةرلا ةاوليزكال/ ل هرب
 جا 21 ار مص تاون عطقي ان
 راب ةداضسعيابط نما بكم ن اننالناكا لأب أ يفض هضاب اما وض ابا” تراص تالا

 نارا فالفأع اهني قلة زلعمل يا هرساتفلب ق  ةزلانر/ )يمتع نيا نمو سلو لك)بم
 م زلم ترامهرخالاعابطلا نول لأ رو ىف اطيب خوجه ف ناكاذو ى ذاب ةبوشتع

 مانا ةشعصب قصات قلوه ةزملا هذهأ م يسقلاة لراس ةطيسام كلر تان كلر ذل
 ةياوكوطس هن لوفي قلا رهو نيل انمار ضل اهيرت قللاف هولا ةريلالكة حلا و ماولابأ يسال
 سلاف ةاكا ملا, يئشوكأراذ نسج يبلانا ينم نوكياو لك ننال فلنا, نالأز !مظضل ف نربا رع

 تفل رطل [.نمصب ناتشاو تاك ننلاذا ةطسم ال جرجا ر | نسمل ىلا اين ننيبإ طع هضم
 مميت ؤزيلا تاو ذ.اينهالا مانيلا ةمجن تم رميأن ريلي ريال ارساو ايش تراس
 ظ نايل كدراوب كنك رف نا: تيلاتلا طلق وشل ارم هوب تانشا ناوأغ ان

 اًزهوأمهتاو د نود وطس 1 20 بارض مات ناو أنتم هكر تلا ن املاذالابسنلالاعلسأ

 أ ةعيبطلا البر البز  صجتإلا نر كسا صا ذا نامإلا“ ف زل وفالك هربا نزلو مطر اوال

 2 دري نزلها ا ناهز قع مول هسا انش تكل تطال تلهنلاعاؤا شدا

 ةلاملا بلا هذجقحاةلكأ ةعيبطلا ةقرأغمرج ءال/ايلمتس م ةينربلاة ءيبطلا |يسسا

 ناسقنا] الاغا ةيلاللة ىف هزه ابضف نم ةيونرلا ويح رجنألامانلا ا غصاطغ سي سيال

 ايلاليزللاو مف :انلاضغتعب اك رصف ءاالارإ 2 لري ربورإ زدات ينركمتم ةيالاو |

 أم دة: يغسل هز لإ اةيهلا الاول انجايشرمل ارك تع ظ
 نلوم وبن ميريل مهل نان نناوكن ا كلان ثا( ةبلاء زميل امج |

 ض ةيفنلل ر نوتؤلا نا مللاءاوطقنرا زل( رول نوكالو دل اهلية كوريا سلا هن وفا ظ

 جا 3 ف ءىىزلا»ا حف سو ةزلم زن هلع لوا لا كار زيغز نجد هنا عرسه ةدام
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0 
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 دة كسوة لكل هع لوب سلروب لكذ امزح لم بزلةيئصاح تاراقتعالم|

 تاس ولا راء صعز نيثءؤنس ا

4 
 يب وعم مو

 نرعيطل) الزم نا اجار خبز نمطلغرمو نابنلا بنتشمعراةلازانيظكنلاازعد
 من مناط اهات نضال عمد تك هك وجدا كله 0
 كلغ ]سم دارا الل ءانجلاو تاوعرلا زازتاذإ صل ةداعلابو ةجشل برم انلل مها غاوا
 يذل هسلضف تاوض لزب اوان داانالكتبج أش ةعلشلا )علو
 نات لحفلالا جرب غلاب ميارهو كيل دبرها نإاوسطب اننا ازهرمل ]حل اميل

 اراك نادل

2 

 جتنا ميشا, ةئدلل زم اكبر هنا ءانركذ اممالكلا هكر ةيبنرذلا|نصضغ نال للا
 يي كئلالا هل لها اهضيل مخ وا هنيعبأمون وبس(
 اويلاسأسرلاو 00 .ةيدلال عينا ضيا لك لزانلاورورلا لها

 ل يالناما

 3ع هرم اسوي اذ نارابلا صاوعتت نا كلذ د حراوه

 | رفا رعيضمو ةزخاوا ةييرال لها مجم ةرعأبتلا ةيرملا له نايزلرف مشيا رهضختتاع
 كازو ها ةلس ل كو نيعمجلا عة سلالبحلا كومبو ةسجفلو ضلال

0 

 3 اطر 0 ادهأم لعسسلا ادبي تجارعلا ةمع ص نس درو ريشا تيا وسطلا ردا رحت

 ا جينا فاظ وم ًاهرطو ةنسلا هزه ظغحتف او هع او هددا رقت لعرفلا ىزإل يوقلا

 نمال(كاملاب يا ا, كالا ةعانصو اي ياا دعب
 ايف ل نسله هل : نعرص ع مام اذ هيهاونو عاواو هدأ م ظفحض او ون ولا لب
 يلا اخس للا مسوين اب سانا قروب ولا ضيوف نيرا ناكل خو تل لا ساب هنولهوب
 نإ نيج! ركام تربرتلإ كل اهو هاو زماان سانلالعظا مىنالم نم اازهصسرامره كللاو
 9 ( : لساالام كو صرأم ءايذلو لاك 0 نارا كل للاو نول



 ا لع

 وعسر ع 0 1 ظ

 مان لخبر ةأهججو نط ة بغل ةماز ااطنالو هبضخا نإ
 ٠ من ملين هٌصخا انلاركو نئوللا مش لرب زمن 05000
 . | ةيزغلاو تاتنلا ىلا كلنصين و ضغاسلاو تالتخال ماجن نر اهزصلا ةأكسلاٍةيه بلغني
 م( شلاطنب ل ةباأاضإالا عمت اس هزل ىذا اظل ضقبن» نيرشلا نزل لبد
 .* | هذه نا لوف !ىانسإ) تابحلا سانجلك قل خول داعلا شالا, نحال ط طور ءل نانا
 2 .نأنجتنسلا فز أسهنِصئأرصأو باقل نيب كرم تتناكاذا ةسالا ةرفل الذ ام لك ب ابسالا
 ةيكيلار سى ةارإر لجرلا ندسزيشمل ةزللا ناعلل :لانرزحب ليما مبدما قمنا [ضازاجراعمالغ
 غسول ةزلار اعلا د رديف امير عطقس نا ذوي ةلل اجو دج حاولا نال كل ممر أنوع أمد

 زو بل ني ناني نال . ناسيني تا ظ
 !تابشلى رانعة عزا رايك زعل ملع نانو [ىتياهو ةطلتصمتانمو دكر سم تاريخ
 كيش هلمللا اما امهر امتاك«ى زاره رثالتاردبحلا كان جدن سرت ةئفاذ لالا

 مقل اع كرزكو ةماللاو ةياكسنلا عم فرو عطقيم نا كا كل لكل انبالو تاياىشلا تبلحو
 ىغ رولان هبابسانانةلتخلا تامل ماد يبل ة ةرحاو تناك اذا سانلائاس ندبزيكتشملا |
 1 زل لج(يطيةبسر ةسفنلا )محبا مل بع دونين احل خل امو للختلاترمجن لدا
 يلم ومسلل هما: ممسل) امن نار تسلل نما هر ا نأ ا نرشس اونلل قكلخ

 وى
 و دامو ااو,قانذتلا نبا اهي ضن ةكولل نمئلنصلاإ ل هوةمىفنلا ٠

 تت ننماعلا رشا زكر ليج مالو اجي سيو ديول طم هنعيزحلاتي ةننللم الو هيرلطم ل
 . ةغيضحلنوجد هنم امو ةقررعم

 ظ اتم

 ار طيترطاورظلا بزل مسهر سا نئزللا نىتسللو نش الا ف انمي ضع كر ةزال/ لبلاك خلا

 ظ ص أمر : واتا ىرب/رطلا هتزإ جس الكر فش ل

 للميت“

 ل
 ا

 يعل

 كت
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 سول فيلازبةبل نوكيا كلشي ترك راو ]جلا نال علوا ةربككر ولاة همام
 أمزح ونع ت اذ ىظتندسا» لك التراب دالك ت فال نال ال تلاد مدلل ايتو نا
 .ايلامرياسبل لد علا)ط كلذ ليبي امال رش ءأ طبتساز امنزب تابنلا نارا مقفورنع هربا
 ةمدلاكيبعلا طبتم لاول ا دلانكون اة ضدك ةريزكلاةدابزلال يل! نزلة ساما |

 در هنولطد أولا ةمالل بل «ذفر لا نول عقب كلذ عيجافر ةويخلاو ةقفشلاو
 [هنأذ ا تيل ضمن رزمالاة بحلم ف عصوهو هبأ لاو نأ ة نال« نمطس ىلإ لطو لرعلا طر
 نجل اذأذ دا يضل سانا طارسق ىهو مهيب ةرجوجلاةبسأ لإ ]ب ةمقنلاوة راش ةزال تركيكل

 سيفو ا تلو ةلؤعلاب البول ضمنم ضجر ةععزان مالو ةفلأ يصب ناكل ةسانلا «ذهز
 تلم خام يرقر صل حازملو صةناالسوب ىزل ل هريخلا ةداراو ةوسضلا ىوأ للا اذه نحل دارا
 | ميك رجرسا م ماعلا ثارمالةذارصبنفوي لو تير ل زعرأسا نهضت كرديط هناالأ

 أتكماو وتم ناو يحلو لا كوريا ةمضنلاو ةذالإ نو قدأ صيد نومي اله نإ
 .قظرماف مهن دأسي نال ن وسم نولضغت منع ةقادملا نرمي هاذ نيظالككل
 كذا مسونع بول ريزعةاوأسلاو نأصقنو دان ننادص قو« اراك ىزلا رنا
 [تلّْئان ةفلتعاضيااهبأبساو ةفلئغ سكول هزه عزا نالللوللولاولا ةسمعل اع
 دايس نأ هبجو نم أم تفالتش مه سن كنا ؤرلاولل لولا لولا لولا ةبع ناالا
 ني)لنصد سني ىلا توصيل هنا نبه وف هنأ إو ف ىريولاولا نا اذه نازل عا ايتاذ
 ا ريمتلا القال ىرينازنم ايقيقإلقن هناد قا هنا تغيوأصيبط ا خض هرو صختتؤ |

 تيجو دولار اننا لع نادال واع ىزلا هل جوع مها ايس هولا ةعيبطلا ةقايسلابوف »

 ببغاء بجيلب ميل ملول دلالي كلل هيلا ةنيآد التم لتخو ءءاجياذناذلا
 هه بهل شانم ل ضادارو مال دينا د يلعن يل وطننا ذ يكبر يخت هيمان
 | اهنا ونال ةصرةيبدة|ييضضلا 3 قىزالا والاسم سنن ننديزتازل ن اننا( ن6 ىيزهمنا
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 لقمزامىهبعقتبا حما 2 املا نزع ولالو هند ثوريلالمنأبدل طسرإو ّ

 لع ونمو ايل هتبحجر رمرلاول همظفت نازك ومالا ةراضيتساو هإفعر ارقملعو ةضاب عما كلنا

 0 اليل اشيبص ضم را ةيعأ مان «داوب لارا نمي رهنلاب اهلا
 د ةبعلا ة.سلوهنب ةبش هتيعر ةبسلوز:ىبإ ةبشاهتيعي لا كإلل ةبش كوكي عفو هنبيعل
 ا ةتيرع) لإ ةأعلم نإ كل نرجع اهطي طع ةظونحع تاس أيرلا دولي ح ةيؤحا ةبسن نصب

 ل انيككىلازصاذاأنايبوين سر كان لاش كوت ةاساعلا تاره رغنمأ عسر داون بلال
 شلل نا )بشي أذطقنو اينو ةنقفش «دالراب بالة نع نوكيا ته تيعب تب نسبا
 تاتش مدع اصل ذل هل ةممار فال ذات ةييرذلا عرش )يهل فا هيلع
 يضلل ع ]نامي ث ري قيفشلا الل راولا ةبحهعر هيك رن عشار شلا منيب اي لكن ماخلأوو

 0 ريغ كب (ك ار ننإ طنب هوكيعذل ضان كارلا هت 2

 كك ( نهلة عض مالح كاع 22 كال نار ونا دارا : ووقت, و ناشي
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 | ةعاضإإ] صفوت كل: لثمهرلو مل ل اذا هلاضزكلا
 ْ ةيرتلو مدل ةبغ دل ننسرهوفب 3

 | بجلوزأة فس قماخلاهتبسل الابن فمات لكرة حمال نر ضجر ان امرك

 ؤ "انين دا
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 رمهنغنأ طيز هللا مينغ هب ةأر ملل نآس ل ربط هرطع ةرارلا هاند لمن دوملالر ملاكم
 ظ هك دل دنلوب جاهم تالا هنو امنع
 20 ابا ضرع اوين جواس انو ينور ةبو 00

 هزه ]لقلت لنآرَس إ لص نم نوقفحلاو امريكي زمار عر رسب لال شاردازمر هه

 اهيا قر سير اضطر لاو يزاول ةنا هن بقي واول ثدي ظعلاو ةيكطل از تبل
 ةبإبو ةينالعإ ل زالة بايب ةطموتناهنافمهز لت عراك ةبصالتلا ايي ىفن
 امال ادءابسثلزمؤفا سليهلاهبابسن ناأكت ابحنابسئشا خليل لالة كا كل ذو ةئبالا
 ددالا, لها بس نال اهم برت ى ف ةيباذلا ةبملل ضاعن جئت اههنبلال هبت نأ

 ا هيرااة بعسل تيس اووف را ركلا ةنحعا هيلا للا اواننوكوأنسارب وعالم
 |[ 'ءاشار العمور طفلا اج جابسايرانسول جلس 5و هدول اورسأرنس نا

 أ يديالرؤلابر رهتجا نأر نانلاهلهاتسلا الث لوالا ةضلبلا م ةاذاكلالو اج وح! غلبريلفةمأنلا

 هو الز لنا ا2 للا طةبحارار همسة و هتعاط رصف م رس ناواربأ ارباأ 0

 ىلإ )صن هيلع تون ئزاليطعل ما ]ملال ك ا نوأ قي ط نار نرالاةبجرنبجرماف
 الاغا انلمنااكنحإ, نكرشب بدو نسوا هنالو هتعلا طم جلال هتان الوفي الاقزلا
 555ريال ذي هياقتبتلا يدر ةمانلا ليليه

 0 / ا

 يشف ينام زالة هما يلا
 7 ا كلت نسج نم تك للاو ةرملا تلات نبل رص ة هلل عنه تناك اذار لدا( ةرححلا

 بملأ اك تيل وم ىزلا ل البلو عجل !مهلانفياسرايلانبجمر نيتمالا
 فلن تيرس واس دمار اياد

 / ةضك/ وشير رئوازم اكل ضبا كاك ةعاو ارو حو
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 ا حبو نو العم او ةءارلرلاةمرك ا 5

 مان اولا هرب طهطا بازار
 5 8» دال اا ابان ساساصل 2 تاق 5200

 يو سوسو لأ ةساز او ةقادبسل
 لقال طاب كلل تار عازنا مدمج يجو ارهارسمو نب شنان نازل مدل

 زك نعوم ذء لجأ وو ضي عيبجج] فما ة دارا قادس أب هزم منبوذ جاو طاب
 كاسم كإ نيل ةئثام هتفراعمو هتطل نيرئاسأ ا سضفلاب و نضمن موه انلقرقن مقيد اما
 دار: نكملالع ناكنار ا ليج هنأكو هئةنصأ

 سرني ونللا علوان طلسو ل ةدصاو رريذعو هرلرو هلهاو ةناسولرو رشف فرخ )يلا ةرجس لف
 !ىريسزبتلا ورمل ةقم نخب لس اعلاو :ةلاطمل الو هل -اسحقلاةئيفلا ءمادرلاهنم نو ل ىلا هز
 ةعجعرلا 8 «ءادر مرتلا ن ل احا |ةزه لع ن اكن نه مخ سملو أريح ذ لذع كونملخ موه ميسر
 ا ار حو لك فلا

 يو قل ةلامرأرطنال(نم ايزي مر هتاذ نعم لغشلرمب وفيه نواب مو ةبحاصم
 0 ”ال( ءالوف

 هذ لحل شنو 00 د /””نوملاه 8 داضتلا ونشسلا

 ( ذي ع ووو ال نكرر نم

 قة ترسل با طع رمترفح ةيف قا كرس ىتملا

 17[ وعدي قل دا ضن قوتها تسب هوتي جراد د
 ١ كين قلارقلام زويد روغلا عارم حت

 ا 'تامزكلا لطم ةيغلا تاثللا نم ةلت تلامجج لا قلل بذل ًاباميسدن قا
 ْ ظنا مزلى هلا هذه مزيدا نايا ريم كحل زلة دىملا تل هلاوأهبوتح ال



 يردن و مالؤم لاي ماس

 2055 ماو سوس سل نار هنزباو#

 5 هلق 0 عانس

 هتان, هج را عدا ازا دول ١
 ظ ياعم هاواي انه نياك يلف ضل مار هقحلإ) صيئدببو لكيم ةياوكلاو ةهفلا 0

 0 دا دهسا راتاعل
 اا ٠ ,.
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 ربالعا نابريبلارملضفارصت نمير م كل ل ماله عنو عمو هرب ليث عزولا
 تيمور تي تار دووتسسمابل

 رتب ككاو ةينلا لل فلا, علا قلص ناود ريع زعملا ظ
 بيني مرد هزهتنأكو ضع نارا

 0 أمنا لضنالا نر قسأ تا فرز يال نونا كلذ

 ا و د كي ءإ الخل برمج قرف تخوف
 لانا عال ترا عواد ترحم, اوا نم ضفامأ م هيام فانا ةماكلا ريس
 انيك زارا .تسنارلكة يع يقفز عة رام تاز لورمعيلا ةزلل الف ميبرصا

 دولا لنجل نيدو ذل وأينح نايبل ى زل اناا باهل ىذإ يؤ هرأ مخل ا هال عار تليزكنافأ
 نزعبفمل الاانا راما لويز اهلل مان هسقلا راش ريان
 (ًننيأ, همت أمل لرلالل نيبو فو 20 تاي امزح ةلاخل لامبا ةنهيز اذا رياشانفا

 0سم سني عرض هدع قب ككل ذ رمد جب دلع سان
 ماننيكتح الاب ادب دبلنعأزجنو عيطل قرم ناننإالاو امرنا يا سرق أ ضيا, قيرصوت

 [تسلاوؤنلابو ةرمرلا عم ص نال اهكارنو رض دنع هر ت نك هيا رص نعةنيأ كال شسإ
 بهن نار دقي امك تكرم تإ ل زبن دهتي نرسل نذ ارا ةمالا

 كي ةربننمااك ضير ةمابافاو ةزإلل انه لانج هباضأاد هوب َس 5

 نموتكَوىاربي ردكم هو ةئفاانلاوتمبعبلا تذل بأمصا انمأو أرح ] ملتعنمو

 لكن |نكيالذ و انهص ىلا لوالانيرشلا أمام ةسا راك اعطال يزاج لبنت 9
 لكوسار هيو مسموع بسووما '
 لسا علاجا )اهلا نا مرت انظف 00 نزوة رسيؤمم ل

 كف سبلاط ا طصارمم دقة حا: نر صل دادقادُسلاهلإ مل اهو شاع

 3 ا

 2 ها

 ا

1 
 .ي

 2غ

 ناك م05 هن ا ذأ يأ مخ
 فلا ١ ١ 0 م ١ 1 ؟

١ 
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 :عدنأ كللظزرب كدت دضل ودكم وجتحادأ ب
 دجاج هدي 00 اا
 ةلين لهل زماان ط ص قرص لا ءاغ جانلاززطشل نا

 لشرف هدا ا ركون 200
 ناسا ةفلألاةداسإو ةدلا عادل اريطخجالو هبحا جلع ب يزن ماتش لو نا خصلا تدر

 لنا 20 زب نشيعل نإ سانلا نم نطتيز هلا شالو ملابس انل عيت اعلا ترا
 ما ارفايسوحلا قيجمتنا نق كان كل نظن رض ضلو ف خس ة جال مازارسأ نظن ناهس روبل يولا
 فك مصنع اوونعاورطخ ةزلرت تالرتاهرغتع اوك اًيرن ىولبلارن عام يرد ةارص جم
 يقال انبرلا مب نهج نوال ]ها هن انياب يمت ةرطلاو كولا ا غانم نمراق

 2 | ؤ خلا ةيا يضفي بغل تزن ام ث كلذ عسل زعبلالو ك كأنالاو تتم ءاسو ءانبلاو ثروحإ سد

 اقم نيرا ع نمل ويلا فيدم نةببصم طول سلا اه بسلم بصحلا يجن

 نوجومو يضم نما هزه نززل لو طو مب هل جارا] ساعة داعسر هلع اره يلم ىف هب ني
 وما اداة نول نادال د نيدو 0 0

 5 اناذاءاببع "دحر ةمث دا اورو ناهدهلبلا اهرايلثالر نانسبو ناذاهنعك رطل جرم

 نفرين ةرماشلا صياد ىلع ادن غلط ويوم
 لمت زمانيط وت نمت ذا ىلا )نعام لج نانو ني ازا ة|ضفلا
 هع ذارايلطت اي 0

 نم نزيف هيلا فتحا سكانمتم لئن لااا 5

 ماقلتي 09 ى بي فهل تحل امهنمس نال هلم :صتس رحل عسب



 هل

 ةرماط النا نان نحمر ان عابره لافي وان فاضمل لعن رطاولا سب ن مري دارجم
 عشب تارنلاو لبا نحبل كيال عل اسلو كش راهن عنبتيال مالك را نعساذلل |
 بلك و ناوشنفا لوك اذغهنطا رو ام ارب وطياز داولس هنظيوهو مشا هم لو انياب نوح
 م .اتاانا ربا عتيل مانا ةن عجالة م مهنه ليصل ل لسخلا

 سلط 03 | جطلازمنمةدإ 3 قف : واهم !؟( يشل هت ىمرتملككبش ناو تاذإ

 بكج م4 ّك مو هيلا, عمأ يمل ناكت عي هتف اايرصرضتش نان اال دطارقس 1س ياذا

 يح ل ب تفعا لاو ةانأر داير نمدببإلاو نسر جراذ ميسا طا سان كن انبتبنعر

 5 زلاراوكتس هيلعوج رم كس معن هئاباو ةوخا عم هتريس للا ههصاو كنف هنن داعم
 5... .اميؤاولز ككل هني | طعاربر نك لصغلاب هيجل مهزلة كت وعاوز
 8-0 دح ريمان كيز )ساهرا هلافح أبر هيلاىرب ىلإ ميا قبق هيلعذقيا ب عيطتب
 عربات, هك هام اعارنل شل هل داننهاو دبل هلع الرا ها قيل غلاك هديعر ذب
 2 ني... اينو لاتينا مائل دكا دا دنس( نع هيل زر وقنل نمد تضف هل هل ةدعاا, كبس
 3 22 زا هيرزممقلطاؤ دعس ريكا نك ذسا عانت مارسوا كبس ,ركتل نما |

 يح ا ظ ايت تمارا هلبمرظا ار ناهز بجو اوال دامس ل زكلاب لغم
 54+“ | ظاطؤ فضلا رقاب هش ت زلال يلطتي د قلطازسناكدسن ندلاهرقلا
 كي... تدماطتب لئن لوكا ويعدسعلا مجد اهتم غلو مزل عزي لن

 0 «سازبلاةلتلات علنا نقلا ةميرل هيصعر طا تان تاردجلا ملا
 0 كة دين اياك كيسا لاعا 18 00
 0 الات 0 باخ كن يجرم يل
 0 1 ةعامانغلاد سا اندلاررولا م لوطا ةرنكلا
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 . . نأ نط شإو / مانع تيتةرم ظ

 هك

 -- «لعول
 لعقشو لحأو ىبوسان ناو هيك ةرماسم در نك قرص ةر هموت نإ يخا ٌ دأضنم
 م يا غنا ةفلنغ اراك نه هش لسا عمرا وو

 الساس ز كابالا سمسم داب
 نلعأ فن 10 رع نددبارطتبز ها لطالما د
 :كقيرصركورع هسا لوو م مه ى ١ تارصلا ةطلابع هنطل أم وأ هئقدأص نم قوارع

 كيلعم كاز +ب م لعبوا ارت (مزنككءارلا ناد +بايطصلا مرن كتسنالف
 هلضءعص مزن . ةلفغت قول أبو نأ عل مزال نيدص كإ ] سجؤم

 ا

 ريت بيانا نيرا انزيداتخ "ا قدور وأ مغ وهيكل

 لاس لكو موب لك هبدادزا معلا رامترها ضرع كمارو كنشانبلو كانو كنبع ن هل
 عراف كيفلا ذا أبهر هر سيا وطي قل كنأ ضعل عجن رزه تو كنتو انوكسو كنة
 هناا ماعلا غل ثم] ين | كشر سلا, لك وئس تجاليد صلال وعمي سا
 هنزل قالا لاغلب ري ]سارع نرعيلع قط ةيشأجوا علا وارلو واق يرص نم هضاب

 هزه مزلاو هلع لكل قارصلا ين اذ ذا كلك كايا زاف منع كن لو ءرلعك نقم
 قبلا ملال يجلب كلذ نان ل لحالزعل اجؤر ةيجاز مهوب هني نبل كنس مقال حفقيرطلا
 ا ا بع هل زعلان ءايزغلا ةبعدلو ضو هبال

 2 وا سا

 نأ ل ا 5-5 اذا عاملا لل



 09 اضم

 ,مزنار يطل ةلغادم دأب لطارذهب لهعامعانانصقترا نعلن 0 ناو لوأطت
 لعمل تق تكا ة :لابجضغتش ممل ضطصلاوركك ىف اغا ةكز لا اهظغشإلا
 لا هذه لع ذا ين هرمجرل ارجل سم عطل اذهب هنيه! دلنعل ب نار مايتمسلا
 لمجبأر لكي خرط موه لب هزل, صا لير |ذه يلو ةرحاو ةلام لع لا قيس هلع ةمرملا
 ةدوس ناك اذه-رضقتلاو ا, تبدنع ةط صنم ةاع أ بانر ق عشا نمو كسويلمو ت تكبد

 كرا ةرحاو هشهنمب نصحت كاقزلط ناك أذ عمو + ار لدا منك مر طن لخلكذ
 000-2 ةمطعأر باكمام ضانناو هئافج كر عل خريف نلا رسل رج
 دافلشمإ راب لو اير وطقنو مانام ١-00 أرعو هبا نماناللفار اهلسم

 قرن ب وأ وع هند ضنسلا#

 لعبا :رتشلو هز انتو «دهس لا هنسأ نزف ىذا نئامتيلاس نالنلالو نال خالس نال
 نلارث وب م تورخا(لاو سيّما ةيزذلا اهل اعد لمت زع للا نا ان لوا هبط انتيشاو اها: بلل
 ملط امتمو ظلال ما اسد عجيل ذهل لبق كركك نو هنهذ زمر طا نقب هنا كرد
 رهظيشو رفيع ديزيامطاعسو ةماعلا ل اماعلالا همم همزلك ىف جيزجمو غي دنع ةانامص

 5 0 يي دولا ازعل
 كنان خجلا هادم نيه كلام ظ

 اباد ]نع عوتباورمسديسخ ا ومو يوت

 ص نفعا كه مانو ةدهوقن سان تنافر تلف قي ت كل ذك جبوطسو تكاطب

 ظ كلف سنماة ميار هير نس + ظفحو هط غش تار اذأو
 | اهصارمهودل ملغ قرصلا ءازآص نايم لكم قزح نا بجلو نانا ةَسانه عملا دزعأذ

 ٠ |ر لفلم تالا مو كسفنس هل كنا سلم نيوكم تم يني سشوار توا

 ظ لونا عفبساهبخ مازن ى
 الن ان تمار نمأ هب كناوخ اقول نيا وم تن دادس نعنوؤإغن
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 "راق انطون رسم بوكيل وو ةااسض عاش افرع كا

 نأ كقرصلا ذا هفلأ_ جرا ةبحلا عم مش: ميكر سلا عاون عاجاو مدلل كفس لالا خ تراب 1

 "يرو يح يبوح 0 ١

 ماذا عيل ينرلا عا ا اري, ضب لمنع د ىف المادة ديل

 لي هنموطم ذأ أع ل أ ماك ررصخو لاسجيط

 اهكتني لاوعالك اذان ةهط مط ع صج ]خا ١ ةدكالا لو نما هش اك ْ
 هقوس لوزيف مؤرعيالمهرلع> دبروا دنس ىضانر | نم ايبوف هنص ئياضيإ )مل لوكيل ارا هنا ىو عي

 خصر خسح ولنا |م او هنم هلنح ضن: دي كك يشب ن لوف هبأب تكتل وككتا اد ل اهل

 ارم "القصبات اب سال نمنجرغا/ناودسا 5 درنالو أعاد ديال ةاسضأ كيم
 ةغلولا كلارا )| ]مهامنا امرزبعلا وافل نيفحتسلا زالتلا رس عيري نم لع طش :

 عام اصابات ماع هيحاص كل د 5 دوم« عل قشال لح عز كله رام هم اصارم ْ

 0 تكعاقيا نتخيل كباصع ا طسنب نال سارت هيف هيقالو فب ةبحأص |

 عم طابو هبيعزعلال فهي صيتسيخأ 20 عال ضن ل يجلي كاقيرسإتسا

 لكي غيلخو هبلقو هنيعتناو هنو كغ ةج نملك الر قالو رس كب نيلصتلار كايايساك ما كلذ
 بقنا كاوهو كفار نعناك كلذ نا شايل هنم كلن دمام قت هضلب نان اوبوه تن الل سانلا

 :م ةطلغ اهي سبل ةغيطل ةئضإم هلع هقفاون ابيع تت ادزم تفعن اذ ليصل ا ف كنعزفنو لع

 درأنشلا ىلا از ابهر لب لكل هطقلاون لاب طه حليل سطل ءادلاب عيبا بهر قيفيإ ديما
 دا نححرزرصإ هلع ةفم كزن ناو كقيدص تلا عيضت كايا تس لو ءلو كلاب ةهباعفازعوب نقلك
 "ادب دلول جوبر | شمال( ن ا ءشلا خو ا هعأيسو يلا رويل قيلؤيو قيل صل نمل (وييل لزب عزب كا
 ةفرعمم َةرصار احا زا يدنا نع نامي ةوص م58 راوعلا ةدبصو

 لاهتاءارسارج اوني متنا غمد نجر يرحل اوس نملاطلا فيدل معايا جفاذا تح ينم
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 0 هن زجل زم علا هن ارقلارأب ماما ضع نإ

 اد هلصأ/ هلصأرةملقن لوعلا هنجلضرب قرع ني لاجل اهي فيله د اًزوصاطضاطأب ظ

 46 ءاهاكصرّلا اذهب غتككن كو هلنمدو ةايكذد فمر ؤلانوجةهيشلا# ككل

 ان هرظتر انتل دزاهجالعمشلرناتسلو حرم عمن اخ نمانبهم هيلع نيل 7
 ياجميل زمداب 7 ىلا شمالي اين درك هله اثلاان اءامرتلا نا رك رلع رم رك بأملا ظ

 5 هب نيهتيل نم لعربكل 0 "0 نيعمأ لادن عري ظملا عفا نم وأب ام

 نوينن بلع 0 يوي ةرطمرع يتلا ماع :لرا نسما
 راسا يسحر بل نما ربصلو لع ظيخني نا لارككم رت يره :

 ايفا نازي يعوهوأري زهرا ماوشلبب نازادما [ماويعارلي نانا را عرمابا

 0 ا .انالررإ ا اذا انهار ةيزكلا( نيتك
 اليضفت هان د ارد[ لحيه نللسا سادسا هارخرا د مانالا ترباس نيالا نئاقدص ان

 لا دانلود نأ نمد اعياد نتوء

 حو ارعصاو

 فو ضع دما ةلانصاهعلا انو اشسضل لبي سناهي ل شو تغلنخا انياعبطلاب يفرم وهشي
 كاقاند اندجا مرانه ولاني كك اناسقنلا ل جال اظن يزككب عنو اهظفحللا اجيب
 تش ابلإر تام علإ ل يلرم تعضو اننا ةريقلحل الي آضضلا نانا غلاو وكلك نان ضربا
 دوج نيحتب لنيإو تلم علوم تاويل ءااس[لرملان أف اشار مان اناث ميلا

 تايب ا ةيذلا ت تازلا بهل ةلسضنةفملا تعضر اش او نيل الل عدلي ذه ىزلا

 انلاكمدقينابججلاةليادلا مال( ) جارصة م هضف تعبضو ةعايشلاك ل نكو نريلا, سس نللع

 لع نم صخر اه انفصو قا ةيبرلاق الزلال عيم_حازه لو اهنم بزمالو تاةوال(ض جن قالب

 تاق ؟نونغلا كَل اهنا انحةيسراس بابسالا انتج ب اضغلا هذه عسا اداننياواهاننا
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 بلا 0 لبان
 مقلق نارجلا ا ناصلب هلمأع نم أكو هيما عايل

 ظ ةماعلا يةباعر كابا لهشام مخ 00
 هامة لامك ة نوبل 09 نشد الاعءرم مذاانع ظ

 ان يتيح ان طال ةرينكى سكى و نيصا خلا كو نضإلاو

 انهار مج نمل نيب نالوج ةماللبا را عم ةمعارلا ةبعر ل كلراص كلذادو
 ملزم سانلا نعار حتا ذارهزلاب نيمو انمصذ كالو ةي لالا مرا تنال ن نفسو
 ع ةيفافلاب اسملاع بمنع نيل [النرْهلا دوه ىزلإ رولا راتخاو تارأعلاو

 مقل آسفلا مدعم لعو مصنعي زتتو سلا رأو نشيعتسلو ىئتيلو لد علو ثععب تعيكو اهلك امه انج

 ريال مازال أمتار لتعلا يتلا ىلا تع ضالو ركل ةمجأ لو تييللو دأحلا ةل زال وهل هر
 بيض مخه ةيقل خا داي ضن قا تاوالك نم ضد سمو نإ نال موف اللاب ص اخ هنأذ

 اياد نآي صم فل ار ورذللا عاوا صاع والو سميا بتال امنا انلف كلذلو حاس للم
 ًايناذ ةناسلالا لب اضْلاو نالانلال/ ل متسيلن انام داس دلال لذا لال ةدأ, نانا
 ذلباشفلا كانإ صحت كانالاازه مة ارك ةييلالأة داعسلا هذهو لوالي قع
 نم ًارخااورةيبطلا تارنهأ غنم اخف و ًأفح هئأزب ل غتشمارقف ةرلال(لب انسغلا,ًاهنج) نسي زمسلغ
 جم نيز قتلا اف ني قلاكتااملاب طال ةبيطلا دال( عمراصو مارق كنفللا تارهأج
 عميل لا طسراقلطارتو ىدنلإ وف ارك وملاو ىدبال معلا لحال هج كالوال
 ننال ل ان نيالا ذكر لبو رس هنن جل احنا ةسانلا ةداعسلاال ذو طاملالزهأ
 منعا أيما نانملالكت ادعس ىف أهان زثع ىلإ لب أضفنا عال كتل املا نيني
 | عتينلء قالا هلل انف نمثل ءلاكل يت ةاَج نشا ولفت
 ا ةفملا ]يضخ للان ضنا طبع جام !هنياالوضغل اههزلا كل



 ا ظ 7 هل ض د عل ميدل 4 ؤ

 رم يلا اطمل اند ابعدي 206 الملا ليال

 6 ثم ةزصالزها ناكر هال ا عن هللا نسا 7م

 ..فيس الا ولياشاةرككلب قف وقيل جذل برك نطق كانط هامل 4
 8. 1ك: ءاتلار مدلل اذاطصو امرا كا ذلرأه سلع جربوا نانو
 9 النحت مدا ادطقن زيبا نال رق بدلا بتر لجيزههارح
 ديل اج طلايكارمتز ممابالد اننا .:وشوع وأ هأنكؤولا ةداع ل هلا نا ارعبرا
 5 ا ا ةبهم انمار ةِنأبلاةاغأ ميجتناهمةنيا لا قلاع نم
 تعلم فشلا 0 اين يدلوم هلت
 يتفعللا اينأ علل ثمللا لا

5 
 7 0 منوال إبل مامر بالوانان كك ارةيندا نانا اوك مر رق 5 50-5 00

 رفافانظرتر تتبول دوال 000 انك ربطت ةنهيس لادا نهال نا هاا لج ىلا ان عيجوستي م
 مجالا رنج نعل كاز لام

 ظ 2

 كلل | الرواق



 يود دناالانايبصارب اكد وؤتأ نايا هزهبتوكياساسيازجرانلتأك |

 ٠ هنماشأو بأس تي ملط, تعلن بالأسر دلا «زه غل مسيار 0

 مو

 لض ةدلاالاللالز قفل ناين ماذا لانك ربا رس( ضلال ]جوتن سر كد بابل
 و ا ول ةيركلأ

 2 0 ال لاف ل راجرن
 |سل ءايل قمل هتبحن كاان الاهسأ هر يط مدطل اب ن اكنمانلا نلف ةلعلا لملف همالصأن

 ال صيزاككهب هدا ةيانع ناوطسر لوي يزال هازه لشن ل جزع ههإ )ب هببس كنار آنا ما
 تل لزبانا كارم يمل نر 2 نجم ميو ةعبر سانل امرا رعسلا مسا نا انمزوأمس

 و بلل دكاس نوكأ, يشأ ةمعالفلا نب الم 30 هنركا بسن يزوه نم

 1 نام لوا نقلي ةياذ الكت اكتر كير يلو ره ادن فيم اللضفلاة ند ؤسررازنالاة لا

 دوو

 ازيالو هني سانلا الثا ىارازإرحح

 تاكل زال تي بولطلا نإ واع كي نام مار يرشلابسيدانل أراد اكازعازعل
 يمل اهلع ركن أخ ةاجلا رار عسا ن هل قفغر ناز لطي نانلكبلالو اشتم ةنبابلا
 2 : ٍ رنيم زعو ل ا وله باطلا

 ةااكغلل كن دغيم تناكهتبعو هد يلام زعل بقتل ]ساه سملاه



 رم

 الا نيو ضلال اش ريو هدأ كرجن ةلاغتلا هذه ن وكرت ع4سص | |ةلاكملا
 ايس رلللع لع نومر نالت ازمل نانا هس ثرض هدا تؤ هل ايضا ركز اق أمل ر
 يبرم نوبرتبو تاهالعلإز دان هيلماعم لونه ةلعلا يلا افمنو وئام نار ظ

 ظ اهني ةمشبلا ىو دال ةيفكلاة ةيذغالا !ل اينسإ ل ١ ننال ةفيطللاةبو د١ و

 ل لهثسم شل ذ عمي نأكو نبأ بوت ةشيفا ةيؤنفلا تاكا درانلاب كلر ديرشلب مطل
 تاج لع م]مبول نما مدا شمام ص مبدسا تدر| لالا ملا عسل ا طر هير اطوبر مشا
 ا دهام كلل د ىر نو هلو دج وج ةهريؤزي دمه بحسب ناعما رع أ نا

 ْدِعمنعفبلا نزيل را يؤرسبس ناك ا مينا هندب ة ضر يلا ىزام ازا كلذرايلاخفأ نم انل
 نمو ةنرعبسسلا همضن ىرقرباسو هدو كفو هنمه ذكي سفن سوو هلع بخيل قلا مزابرلا
 هسغن ةمج ا زجرملا رأيا كل كتل نبه سفن نمضي ه

 يع ل مل يفجع ل نو ةماعلا نصب ل وويل ل ةماعلا اح يرد حا حير يووم حل حد وساوس هواة كطيو







 م4

 ' روسو د قترب برطغذب ق ضرب مجدي ىلا تائهنلارأ مار قنملأ ساو نزطلب انه شنب
 | هزيم ناكتن او وفن ضم ادبسرغعنينا كاذل يذم, طع لوي لا برس منح رتل لسور
 رايي رثملاوأ ةضرأعلا كمال نما قولو نارا منتسا بكرا اهف ىارلا ةلاحا تبل أ ينم ركتل اكن نم

 ظ ١ 0 ا
 هئبمىزل ياس حلا نيرا جزل صا هءاربم ناكن اراهسخل ام[ مج ءاندصف ةجباملا تاوهشلا |.

 أشيااندست ةلاطلاب غافلا عمرطبلا» زم ىزلا ننملاكر ةيهذراعإ لكل عمبلقلا ةرح نعض
 الو قطأح تناك ذا [نضصاخفحأه ما نيت ىو الث يضلإنهسقنت ناب اك ط ناك بو مؤ خب

 - اكاذا [ه:مص طفح مرغن أهيعل ةمضلا هذه سوغلا بط سف يلج ةنباخ تاكاذااهلااهدر |

 ةيغبتحاهولعلا لاق امرأ هبا | لكس لب اضفل | ل تح ةاضاووقيرسغنلا تاكاذا لوقف ضاع

 شحلرفلا بوكو ةريبقلا تزل رأس اب نيره الا ناجل نصقنلا وذل هاؤشآ م نيوز حا طك زجر
 ا واتس ص أ يتسصلالو انسخ ا عشل ل نبطت سابا غجلوأ هج نيكل ب نيف
 سار زمن ضو سناعه شل قل تيناط رباب خ نصر أ ملا عز خس للجسد
 ارم كنب ) ساغلاد اضل بسن أك بجروت عصلات امثال علاو لئبطلا نانرلإالا|هنعلفيالأم
 يلا تاز تحن اكل دن ةطعلاو رسل اعتماو ىنانلا ثرحح نعال مف | نتي جربعبسلا
 ل لاةقبالاةرطفلاو ىلو الأ ة|بجكب نضف نلت انا صقل جال انفال ةبيطر يمسح ا تارا
 لست عتق نلمس موزع عقنقجإ علا مامزأ نعل نسغنا مزن ذناوأ هلع سف أهيا
 نال طنا م ترشد -سسشتسا ام مالكا لونك تنئشنسا انمار أهنم ير يضل رارنعلا
 مهعم ةدأعتلا مات تلكم ةمرئإلا ةلاَمملا رمل اوحا ترك نيزلاءاةرصالاة رس عم

 تما طتسلا ثيم اينرؤخنسملا جزل نمت: قربالو ةلضاونلاو ةضاول بالا متالمسمتو
 ايتو القل اهو هيال/ج | تمعلا [هر ريو وشل أيقلطي ىلا ملا ةباصأو ةيومحلدهاوقلاو
 مو اتسف وابو دايز ناجل ناكن ا نيزؤطار حاملا دز نا كال ذو أسوأ اهزعستاكو



 اي ترا وانا هايل 1:10م
 مصل . ورمل[ فالطلاو راش فضرب ى ايا يطمن نم

 ظ ءزلا ضخ مني نأ هس يح فج زموب .لج ىبأيفو ضل )ب اشعل رباس ضع امطسولا ل

 ادب ان مزن لالشلر ا ىرع ضنا قرية نبا الالة لان فر
 رطل ككل تمدع وائل نمر لطن: ير قنلا نا كلو نربلاةطتنح 3 ننأبرلارما نط ايلا
 ةلطملا ترائطلو ةيدزلا تصرنتو لكلا تضل اذار لك هام أه رع طقن او تاتو تراب اعلا لع

 ىهازمهررثأهلا ةبتر لا اهنماعوجيو مب ةصاخما اهتر عير انجالسنا هبا طع ل د نالكاله بز

 ماركا ال ؟ ضال هكا بمس عئسأذلا تدر ا لا ذلودنسمس, خضع لاذ ساه
 لبا يعن كلر تمس لبطايلاز عيل ير حي شار رظلاو ةيدالا بتحب نر صلاها ةمرالاريلاهتلا
 بحار كل الك زير رلع نيو هنتي ترذفو يعط ةدكل دل اسس لالش
 رق ةمصلا هذه ظدأس ناكناوأ يبس أ هانزك قل داعس لا لسه و اهنيأذد جاما اضم غرف
 ن0 مطع لمى لكن وو هل ةباخاكم علا ناددإ ثارت نمدد نعلين لجاللجيدرلملا نأ
 ههنا بجلل كت وولعلا ةؤا ن أسسا ن ق هل ني ددلإ] بس ] عن فتاوزطءأمةد واعمل

 هدا + موتى أذعلا ةريثككهي نطق عمتس | رمكلا ةزه نا اللا ياناسو زلط فأن سوقا

 ةيوهوم] فيس .ءاأ هلع افجي نا هنا هيلع ىجؤلا زهد أس, تيالعيطو نهال لايم تفوتسالك

 ةةيميل ياها هذه أور مساكن اوأ هلع ةفمةمفرملا/ مواهب ةبوعفم ةميظعانزارأم

 اميل ادا نول اذا ماجا ريع اه لارلال زجر جرا سايل لايام ن
 ها[ الد وز انو ان ءللاهند ع ينال در هع ضيف
 توزعت ولازم بسلا نوعطقيو ةريطملا ةديعبلار اذان جن عيك رأت لاول طاح
 "كج نوتبيمو ةعابلاراذلالكت اعبطو ةيدأعلا ابسلاونمتنملثلا الأب هرال ا بسرسل

 نثلا نلغلا تيل اطوطللا تامادنلا ل تشع رهرو لاوهال(ءذه ةاسا مس عال
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 انه ءايسمالا نمي هب ةجاعال رثال أينطالاخا ةج لاه هانا اند اسال انهت تل ذاب ظ

 تيطخل شبكة دس شاد ا ع دي ظ

 أذ نها ينازجي ها 00 اهلا 1 ظ

 ملي أمنا نانالام جان

 تيم بسو مولع ةلكتسر ماير هيلا 00 لري

 رمان لإ اهدا لامع الشم ندا يلام

 بع :

 5300 نأ رمل مسمن هنود اديك نك
 هلا تار لباهاظزي نم) لو هتونو دل حرغتد صده يلام ةةزارمتس
 نمار اهلل مزيل يشل لك رايات ميدي نيني وش نيون نما
 | ا يايا: لزمن شاكوش ل ُي ةأرأسب نما



4" 

 هن نكت مراد قاد قويسلة سؤ مل ءادبم قتلي نا طلسلاو كا لاس شب سلو ءانفصرا ركل ع

 املك لوي نك و وتو 8

 كنار سن تامر

 رعلازو ا نم بسلا
 نانا هي ةيراخماهتا بالحل نايل وتطل
 0 ةبهرماهفالانل ةقراغم ضو نيفوأنرا /

 مان ءأنمغسوىزلاى رجاله يعلا قل ازيثي حي د نوف رمد أنقر مس :ارجبارفانل تيثا
 هرم رظا را مرن نسح | رمل يتعلق ةيوأصلا ةيرجال(ةطبنلا ل الو زلاغضلا كالامر

 ةدرج مالو ور نحس بلة أذ ةسسيس أ ضياع بلطو هل ةرجومد هرنع ةضأب هسا هاوج عاصم
 تالزانمةلامااهنجادنرا هن تعنرا نا كل ذر هيلع تلو ها ني ابي نونا ان
 ١الباهباو شعل لسن لغشلالن ا ةسراحلا ةداعبسل ا ل صقلارجوو هيأ انر نغني
 مج رغلا نا دصتلاو ةيازكلا 1 انلطرترأ تي افلا راكم ن هتعقرا لطم نمد

 | شطعلاو عجبا باع نمن اةزلا ليلو منت ون تلا نميز تلا وم الاراء ارار موه هنم
 | تان ةلاضالتلبسن ةمتمل تربل ل ناسرماه ننزلا
 مطب (لوسلالا ملتح ا ةيائكك نذر نان ة جلا هانز عاب بل |

 ل نيا وسلا لا رطب مال هسا هرقر دما اتاني ليضذ ظ
 2 6اهتا ضي نيل نايل ز ليل, بط ملإر كلا هل لر يفسح يات كيرلا يديرشلا
 ْ لك رون التان لا نأ ايزو ني الحيا يطب ريتا ول

 0 مريس رلراوجب وعلا ةرزلا هوفر ده ب ةمرمو هول ثور لك لهن ةنبل
 | نط اعات تاقادع فنيا دال ا هال هل ضنزهتم يطب زن توج نا

0 
6 

 ايجي



 تاوقال ةييطلأ خل ىلا بسيرس كت ن لخلل! تيفال فانذلاو | عج لكلا ذ لاو ةفاظننلا نأ ه ءاشب

 عننتم إعمال نارا نب| لا ةبدكرب صا نق فجل كة بنل ذا نأ بنر يلطت» زهر ةفيطظلا
 اهيالءارطضي ىذا ةازناهزنو وعلا ةمبافاقا لطي اوشن راما طفتحر الاقي ظ فحل
 ١ | لغشيلال لااله بالئ ضفانل ناين هل رماد دعتالف هلا لوس لسيد« جرجا

 - - مس

 ا هنمانتارز داع انعاش ]سانتا مبا )تلاوه قفل انرامن نارا عار عايتسارانلقعأ يع .

 »4 العمل طناهبيؤننو ]جيس دس نبا اكس رقه شاذ نلمتسلانلروهلل تالال | تيكر

 نفاذ دم نم لالا نال هيل لمت تسال ل دي لطب وبوس زرشلعأ هوس ضيأ مار
 ظ اكن اروزنالا تاز[ هر زنا ارب نون جين ال6 |نبارزسإ انيلعسملجيانل

 ابابا ةيطل أس ودل كلذ ةامصل مالا ءار هع بي هنم صقنيأم ظ

 2 "لع, زفل ا - هيلااهب ةيامالىذلا ]هناا تمجطاو ءاضحنالا ل عنرلعلا ف هتقفو انوا صامد هتلاعا
 ًانويضفيو رتب هني نوط بضمانناال(ةفلا لإ ميدل ]جلاله نوفر هنعمل

 ظ ا ايبتحل كرب لدمج زل د جوف منم ب اصل | مكس ةيبضغلا هنؤالو ةبوهنلا هتوق
 جنا ذر امنق تشان اهزغي ناطلسلا ةمزكن جبئارعوااوهنلاةباصا نمازي ابعد تانلالان ا
 اا ارفتسا ةيدل| ل امتسال طصن هلع ما جدتفأ مزعل غل ذارأ مزع كويل
 ' سيلراهنم ضالخلار اين اعترف ران مكابس جيو ريد عز هيدي نمي ص هزه هيلا لومولا ثوب
 "لنادي يللا نيج شاول يب نرثي نيالا يحل بل احح هذه فاعلا
 دعاها يهتم اهنبس أنا اذاكتن لباه زم ع هم اهبئاتاتثنالثل نزلا نيناه لا عاكك نتا

 | طالمن تركيز يلاركتلأب معن نعل يميل طعيبطلا عاب نمو هيلا كربلا اتجيام نافل امنجأع
 جمل تودازمراصصاظأا ادنال لول اىدرعلاءالاؤ هن ل طيأ د رنرأ مَيلعتضانا نك زيبتر
 لك هفد عت أمنا انتج مدنعاب«ريتسنلانل نيل انيأههو أن لسقنو لاعبا سمأملاو

 رصف لرصألو سمبوسك 8 دبو لحس هه هدا يجو ءذأهربعت مون ق مطانإلنلا م اركام
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 طظئاحيتةفل داق يرام دع لسد تان نلف ايدغو اين مر ضفاء نا |
 تلقن# 1 هضنوزنوب تال هيل منسل قرب ديول عش, لكنجر ظن قاطب نإ فن لص صا

 ما يطوقعم هتيزتم مزامزلا# مبينا نا نالت ضبا ف هنو زيت ةيجر لقفل غم
 لووابمه فن صك اذا( "بدل ذهابا يتوقف عين يطول شميل يع

 هياغإل/ وبر هفغينأم كولا ةقفاعغةاكنل ىاع رااهرمشتسا ناكر دةتيحشأرتوارأ نماعط

 مغل زرت نكلو اهنإ ةجراهرنع نم ةريحلا) لزب ور طييطلا نكمأ ناو هزعنو مم

 الو حارزاهلا م نيككم بول |ةعالر عل فازه وا نصل ا ملوانتفاق انا لو انت توق كنا امل لقي نا
 ظ ٌروأبم هسفن صاككان او ةبوقعلا نالت سان طم ط سلوا ننيناهخ ةزارصقي ميز يا عة لنم

 بلاي هفيب يغسل ضتلاب كا خلا اقل تصاب لع قف دأب زو: تسال التو ارعضو تبغ سس ضخ ىلا

 قرص هحوهال مرفت لع ضفيلوا كل ]تيل عض اوان اكزم ب ابمؤرل نل كل نبيل )ل مجلش

 افظل سه وناظابقمل لهب ىلا ةىكرصلا ل عالكض جاو !لوطا هذ

 لاقعري كل ذ ناد اهني ءتصجن نيلطلالو تاييسلاربا خص رم ةنبايْس نر ةدقسلال رأي ص فلا عوا نضر
 لان نخر )ورنا وحر 0و مايعم وعن نمو أبنصيلخع ها
 انامل شار يبلانا كل نايب تا هزه بدنك زيف لم قنبأيعفخ ماذا ند
 نس هرركم عابر نعبر كهن يرو هربا بطاط ام دعا شل صرع دوهتسيلا

 ريع نينوضع ن بسم كإ) )باو اكرقو نيقلؤرع نيت لط ن يعد اررهطاعاشلا خرنحلولعلو لمع

 ىلئاهضلاانغلا اذا نلبس زهر اما, زيبا مالها: اخو ةبرجالايرب سلط /و نيا أ

 000 انيننالاو متازأجو ماهغسلا ابا قم نع نكس او لب ازراازبحي

 :اعزز ملهم هس ئىجعلا زا لبن ىلاب ماضل نلعتسلمن انزل نفوس كلل

 | ةالصوااشمن عيبا عدن: لوس نايا ظن ؟م سفر ز ركل ن او مب ليال للعارزن كلذ لحلو

 يال تال ةراع يمل د زجل ئمرلا وأبو هلقعل زفلاذع هيضيزر كلا ذارا هب ضلوع لح
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 ظ ديزل از شلك نو عاكتا غنا اناعا ذاوافغاراوررطن نمعاشاف و

 6 0 2 0 ظ 9 هامات ساير اطل
 7 كايت هزهجفربر ظنا ة تا تيل نرش بيو هنعي نأ ير م هيلعريسلا
 دنا سضت اي ضن ب وبعا طب نإ فن لعق صلاطنا اخ بي دصعص كلذ دنع
 يدفعنا اسيل كود ردك دش: نول هلام

 ظ ع اًعيرص ب ىبعلإ مسي نلف ن !بأزنهرب امك فراس زم الخ تناك ناو اهرينو هاعم

 ...9032257/دلا نزع اوهزنا وأ هنجا وحدو يع عطس ةيؤتدص تعبان هلق ضال لوطدج ليف
 ول ناذه يلع ملدا هنلشس حيوي مي ره هليوم يأ كيو هدلع بنج: ل ا يح كيدوولالعل
 ردا عرسي اال ايلقد لن عتعن متل ل: ناد هبلاةبنيلا )ونايف اتو ةقيقر ةريزم طيف يقل

 0 ا لا
 .ةبراسا ىزلا انهو كلحصو كنثأعم نب قنالذ كلدوم حبولع يطفو كضن للا ءارورعشلنا
 ظ يحبنا كدا نيوز خف وللا ذه طل ) هو هني عيمط لا 201111
 اوفر سانيا يلا متمجمان يكل يزني بزل بيق ل اهني مراييل
 بقل ضميوبا راحل مس أذ «انزكد ال كل ودعا هيلا الرج نهرصخئرمأب ءلوصفيطانلارأنحا

 نفإم سازلزمهيرأ سم يجو مرتب نا إلا طل يضم اءازدوبو هظائلاب كسل ازوهن كلذ) وحنا
 انك كان ردلزلا انسه هيي تضل عل اشي دعم نمزج لك لس هي هل

 نش الجاسم مبعث لضم اءاهليسغ مز ا
 و ندا اع نضر تا يخف انستا لنا يا

 00 ,لكزة بلم انبنن.إلؤلا انما
 نمت رصرتشلانلانضارم يطع نضتواذاذأتزانف



 يمل اخ نول
 ا ارك تدل برص نفاع ىف لان نون
 بز ضفرم رن هبع تونا لدول تاكا جز اا كا يا

 اكسزلا زم طع ضل از غال وؤاذل انتل عدوكين اهنا ز كف هرووز تست نارا هاما تأ مان غ
 لولو ضان كلن إرسل لع يصلان لولا تلاها خان ن ىركلاول :
 سيكي انركا/او ةباي اهنا و مطل 8 اوارمو ةبلأ غلا ض|مالاةزهس انياب كتبا هنا ماالعإ

 - كب اةكلامد سنام انيصسازلاهرالالب اضفلا تاليا مف ةراعلااهسأنجن مارون ةبأ ةأنماهس
 ايكو أنجب وسلا دكار هلل ين صقن كل طن ن | كما : نجم أن يعلو دلال اراب ضغلا
 ظ وو دعرم نأبعلا جيغا أهاسوأب تسيلؤلاطقلا
 ناب د نيو بايد :ىانزكمالا أمل ةبارلا نا كاخ

 لا اماهطتنلزمأ هنو دكر كرمان هاو/ يدع نا هربلا هاف مزج انت رشا ابكي
 قلاع 6 نيعارل تير انيز تمغز ادوار تلزلاب انها ةيامالب ىف
 :ادايضتمت يمس نازالا نطلا مان بال طيس عيبخ ةمباشلأ اللا ال ا يزتسا كال
 اسرجا اذإ انا تلة امو لجبل اذا ندرعبلا, نيب قتساخيؤلطل مقالنا نسم ناسا

 ةياغامهسرمبلاو هنلنرالرزكلأ لمسأ نب دمي ارا صم ملل رقنب الخ ريالا كرسمس ا

 امل ورعبلا ا مينو ناجم اهدزجلا دام ا هرم نأم) جالاضأيسلا يسلم هلاسلعبلا
 ع اج د0 ز دار نوااوا

 ير ل مايا لعمل م م 0 : 5
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 نيرارتنابعجلا ان ةياغمانالا هناء درسا هواه سنبل اندم قا ومال
 أير ا 6- 9 [ناعللذ ال مان ماتوا ارالعاغتباقعلابةاز ايل قو هاما
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 ناين تالا هيج لادم اننا سارع يهنأ
 لعت رزقا نامل لاقن هنأ هز ءاسدر ضعله لعزل ءآةنلإلفا ظ

 انااا تاكل كين اك ضان كئأباب يزل كر دايل كلو كن كليزني /
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 هذة ارلا ناك موبار تفر هنم اعلانه مهنا عيا
 قر رتن الأ
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 ا ١ 1

  4ميو 5 0

 بو ل

 ١ مي اطمن عن 2 لااهاسال امام ا

 ميكا نإ !)او كلل ا

 رلاءاو مدع تام اخر

 ارز هجالازحب ضغاابنلاو نزولا . داس ش/ ةنادإوبأمو هذه تولاهلاعملا لأب 1

 در ناكر ال وغلا زب دل هكرعمسل ل يعبشا لوس ناكو قمن ملرتعلار ارا نام حيل
 ليس ل دلال لعنة دينا لاف هب سانل ضب باعىن جاز لهي
 انك ضيزؤقنميلا سيبو ملسل هن نار روهرمنعجرفمنم تقفاك هبكدتب

 او

 دم مدبر لش ايلا ليك اد يملا دزهبن اذان كفانا انتح عنو >

 ايباد بنيتي جلاد بوف هيقدر هلع ى دجلة لف ِ
 اليل نرد/مب هيتيأن نابوري ناب كلل ذود ..رضنلا جاعبالع نال بفن باكا ! م ئ

 اند لنجل مار هنا قيبف فو ريف ليرد هالو ةداع سلا ظحتر |زتو ار تس
 0 ا لب اوديو نعد ظ
 قمت أ نما برلضب نيه



 اي ضو ايا لاعمال ناك ردت نرد
 لاذ اعل لاحم ظالم اننا نيلع قالت ادزجتد هينرطن سس. ةيييمسضدنعأ

 ءالطبل كولا نم اطفال ائهه ضان ةزعاه ولا لم قمار هنتوا |ّمعلاةراشّسسإه

 لنك لع با يك هنيازخ لل صحلذا كيلا ناعلا خس انلاطاسو [رعالسن

 ريا, تما زعت نصر | خلا دلو كك أع قحاخلا ملا ةعيبط# يلع لنهب تادال(ل ولح نمزجال ف

 00 ومال: هدهط ول زح بحد كامل ارتضاذ ذى نجت مديأس لكل عاملا لاش داو
 ةفيلاورما هنادإ وللا, ضم يك هاكر ل عذر لاو قيرضلاع لطف «رجضالىزذلا ةريطن لا رف نيكي

 وقل صيف ىزلر مابا لإ يطل نر ئلسز نوطا دان عجزا نطيل ةرككا لا بع جايصولب
 فاطم ف تضزايجار اهب باهي ا هممت ك3 نجس سحب ظانزللاو يعل« ؤلا جير اهيلو كيرلا
 تحل مدنا عج اطفال( يمنت كلل كل جذل انللماىافيليص؛ اما ساوحلا ميكس تلي

 راني )وظف م دلع زن هب ينم قفا جو حالا هتجاو هتينساسو رنج سولجا فايق ظنا و ولما
 اهذقل ابقار ةيكهل ناقض عا نلاطلس زانق حوده يطل هبل نمر زوضأو

 عرش لعل اينع ةزيلس نا أهنح د ناكل ز دنس متل ارثلال(«ذيط م بشم درأه هنا
 يارا تبل بلاتر اجا ذهن يذتس ناك لا جز هضاب عت مالا
 اهات ةعاا للملا هف ]الو نق سمان ةير اناا هرىتت سيف اينو تؤالاهنع

 در ار قامو وم الباع همني لاهل ظمسا اذاعللللز!ءللذو ةففذأمج توا ظ
 ا ايزالراهنرمب ١ كالاقو ةنئارخ ل امد انو هلوأما انمى بباهلإ احا طل ء اول | طلعاأ

 :ماىتأ ياش ) لقطر تيد ييفرنسب ن هني لا هتباسز ةضاايخ/ اهني ضلع
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 | رض فخ عبوة ساتر صول اب نفوز الا كدا ظ
 زكا نفسا ضل“ لت نهدي "1

 عا هو «دركلل فيرصلاباهل راسم لغصعلو .ماحلا قار كيذبلاورامل كر امامى دااّولخم ظ

 دابا مهد مايبوجال :ةلاداجر نات ىربنةانب |
 اهم عرتفزاوبظر كا ةرج هموم |

 لاب هيبصت اني لوزن برسل مدل دكا نامزل غنا

 9 تع زي دانبتكنب نارا علا توع نواه فولاو عباس رمان رذسوأ هلع انزككرتر بم
 تان نال ا هريغد نإ غلاك ذو لا وخال ن عجن يجرالن عزل اهيل هيلع

 6-5 اهزررب نويهزيو يك ةرذبو يلو ورح ضو ة صيفا عا لج ام عولااه ميا متنا
 يلا هنعتاريو أن ىزلاولخل م همكم ناو نيبهزلا ناابأم نايسو حرب ما اقيششلاب ىلا

 7 دوك رطب اديبع لاى لأ برا فيزا ل رندا ل عنيف لعاهفب يب ةرغ
 عزهلضربتكا ناو غ ب ؤنزلا نما وب انأكن و م هيما
 6و د لع نرطسأبالا هنم داوعتيمال ةلجيلع هدير ناس طبي نجمي قرطذ دبس داني
 |[ ةةتهح ليتس يطأ سا يو يا كت اخي بام رف هزعنر ل
 هع نا الل نار الالاف الئ ماهل ل|سانل طال هزه ذوي يرون الوان

 52210116 اهلا مزه نمداومل اما, تالا ناسي ديرما جليا ولا زلم لاهل شك قه قل يمادر نم عىل ل هر ؟ ما ليأ ني رهيالول ةيثا[ك/كيلعشا»
 ا اكراذم كرلركيك لذ بيوعبل 0_0

 مناكراعط هيلابج طي هزهيق وجم مارد ملط ةنيفش رحاب ان حضفب كونلل ظ
 ع بام ظ 0 ينو ومايا ءًاهغسلا



 طش مقو ة شاص ينام : : هش
 ا ا طهر هيلإم 7
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 .ي رمل ف قرصا ا يبكج د هع ا نر

 86 نبال منكن لج قي واإؤانزلا عاين ميجا
 7-5 هلال كل لكنت ان توسل نها ةبزكسسوزعسا
 0 : لاكن كالا هدد يار ضعن د لاتو هصفتذو هبتع هنا حرا وبلا فر
 5 ظ اما سي اومن مااا مذطس ازيا لل ىلا 1 فرم اىلب

 20 خ35 اسوا لان هدف ضنك اا فام ناكر هيلع ياا نيلغتازم ظ
 2 ًابسحر أعم لع نفل ترلمن ل. سلطان دقو هنأ فساتن أ ايون لاف ل

 -8 2 :ه ثوبا دكر هسه ارقام بوح نانا (ملخ قناذا,ضنلاض ضررمأ نبال فله 7

 يي. >- ..اراهنإينضنك يلا ايرلابيتق

 6 خضار تول ملت ال انج تاكي الانا السماك ناعم

 3 5 هو ما 5 775 تامين علال
 < هيفا قلاش كسلا فاينل ةلقر نمار دلال العن لاذع زل
 را ولاني دسك زسلا/وقتحات نو خل يبس نيل ةملرإ عر لمسك بأ نيله

 ك1 غلو مةنسلو ين مات لالا دارا وسن هع 2 دلو
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 اناا ا,تزنالا كرب هنم رى با ؤنض اضن لع اتابحو ظ

 17 ان دفاعا يا
 ار تلازم انه لسمك لوس مز كايف عا صور سل هب انع
 3 قالا ةصل قلن اهفلاز حايل ديان دلل فيفا: عرقي قتدتلباذ نمي ننخ
 ايدل بزل ريال الع ىزلإ اك اجا عقلا سارزس را خيولو تق ف ثم اد

 ل وب تنزل ا نة احر هبأبس ككل ن جد قل «زمبال منح ن اكن غلا ضايع
 ايرون اهب ثدارلا ره يطتسلل ناوزلا لف ني درا: وكيأ مارا ظنثالاو عقرب روذحيرا ظننا
 اة عجايب ناك ابهررأهبابسا عا ير ةنكإكي مالو ةدككتنااضرر ةيدولتل لاو قيس
 ادا لتس كلل ركن نان ركنا داب ةجرتم ةاكف ةزكاك ل101 ١هنب ناني نا لقا علا نير
 نادال قت لسان فالح در عال هر عت لرب ىيرابلللا ركل راهم سؤ شتم
 تسلا عياطتبم عاهد املاح نم هب م]طايرحالا زوار + زن كبأت

 برم حام ار هنت لع اولاد كنج كنتم زملاو فلا ذكتاو امواج نصرك فا تنابج ولم
 انياب ناك املا دفا لكك دلرتو كيرلا لال لجيل طنا, قلل بلم

 نب الط علال أ هنطإز نما
 ينوب نازلعا كاد نوكيا نا ذر داركم نرخ زإإه نكيلا د! نجم ]مقام تاف

 هل كيد + 0 اا
 ا "ماعلا ذو ةصاخرو ذهل امأر م

 ير ناجي ىزالك“ انطوان نسهر نينا ط متم حا اذ يكل اذص نع



 1 ب بةلام ا :اويلزممر بر نكفؤح تحس عؤمووتسلا
 كي. ىف بلو نما زا بذل اجلا لابس امل لسسصو هنغن اياد نا هج سا

 :يلا انهما باركية لبو عمال ةميبط هنيرقتي ل بأ لد ا فرم رمايه زيا جل اذه نع
 احالر زؤر لبطل هىنارزو يشاو ةيننب ملا جالو : لاب ةككيدازي 5
 0 قمنتسإ عملا
 اليو رلا ةلق كا ذ عنو الك ة دلما ءانضعلال( عض نرملاو للروم مورس ةلغد
 تلاها هنا داود اضل اتا( ثععضي
 0 قم علاإ ذ عمتي راما ين اين مال الآو ضرك تسيل قيل لم نما ستنال سو ةيذا لاو
 7 زيد اخر يراهرطتاب نم تااحجنال هنركربم ناب مزن اهل منسم ةزغالرقفر

 نش - هوست صب دفرها ازيلال ا, تاولصلارنع ايضا
 ال ند لعمر وراها ممر لاو دش درع عموبب لاح تؤم اذه ناكر بيل ء توجه هنما لالا
 2 تان 0| ةقشملا لت وللا ماه: ةيالرلال ضرر مزن تير انك الغم هن
 رماة م تيس علا ناب ث مدع كالي سفن تلو هتاذ لدغ هلك ل ليم لعل ذاب نا
 تآمر قلالي ت ولف نان لد لفكر قنا يلب غبن جبره
 وسام هبإغ ةبوفعر فتيل الرا ولج بستناكر هيلا تدأد
 ىو تلال رم )امن تشمل لئلا نلت طا هلك يزهو هل لازلنا لع نعسأ نالوا تيرم
 2:6 نب مسلا ميرا اعالج عتس لوطن درت نمل سبل تول نا هل نيله
 2يبنماكلازدرانملا ةبأ راع اواي تيسار نأ سجين رعرج سغلا نان اللاهتسا غافلا
 دج ل هرعت ىقولا طا هيلادلطت نمو عسا جيف ءاسقن الأ ع رسم نب موبنر هه
 * 05/1 بمال لله رجادراذمرهرجلا نا ذ نالع د رؤ اذن دكت اها ازعب سناتزكك ا بعنف نم

1 

 4 ١ )ٍ ينل مقرب هع

 اذ انعم.



6 
4 

2 

6 95 1 

8 

3 

 م
 تبطل رعت ىزلا, بلان طم قلاةييرشل الو نلف ات دبلا قرا ةرانأو هلاجضاو هصرشم لان
 طنطا ) طن لرناذ |طيثل/ دربه نيج وفلل ولن ان رموعوزمانف لإ يش انلا ةأتسلالعسو
 كرا اة رسب لكوملد نطل ذرهجلااماذهدادضاب ماجلان ودنيب قانا انكار
 [تلجرضلد ىزلا لجوجل دلما تان ز هنيهاب ا ) ضن نال وطنا كرم قهب كلذ لعدعفت نا

 وبما خل طم رضجا زل ههضج) يضره بيد تح الا ناب هلاع تييزتسادويكاطورجلا |
 كازارماضرااذن) ضن انما كلخ ل اسناد رس لإ ] يبسثاكبأ وهف فنرجو |ماذ هضم ار هنم
 انه مدع لإ ]سلال وإبن فوجه ثيح نول ماو هصارخو همت وجا ري طب بوري يحمل وفل
 هبا يأ ضار هناذ ف اينو دل اضع بتال ئذلل نا ستر جوجل اموت, ةلا مجالا دل حرجا
 ذب ناري ا رففصت نال يال التولل ناي نم تان ىفهال ار مدعلا هن ميمي تاءام
 تر لع تمول ىلاذي سيف خلا ةيفيكر ساب لوي ضف ل طورت تلق هيكل طب لاذ
 يل علاالب لع رك ]جو زلاره | مجبا اذهر تيوتا بنو هذا توون هن دإ| جلو هل ن وشباب له
 لهما ارت اقسام نازح سيل نا هلعاورأ تخل, كربلا تامز كغ تان ءاجاوكرو دب
 هن ةيرلس ةحارو ان صاللخ هنم بلا وسغنلا نمزت عال جلا بقره قييم علا ناو اقلب ة عال ف
 نزلا وام يلع تاه هب ةمالار جدلا لارا دو هنغيف جك و هيازعتساو تن ذاك اغتال ةيدب
 القس اكاذل اهنإ ست ىذلإلاطللو ةيشحا تازالاو راو لانا نتج نصت, عيمج لقت أهلك
 نقإلاطع ين لرياناو تدم ذا مول يطع ترو اذا يملا ةرتكأنعلا لاوزلا ةجس ابو تابشلا
 يالب كل دعماهلالو زكذ و رومعلا رم تركن اماه لإ ضديعلا لو ضف عاوا بو محا فرصا
 انهررمأ نا, اه اال ل لع وترد نائل ةياغ ىلإ ان تلاد ةنإغ لل اهنم لب اذا ن انملالان ا كلذ
 طازج كازا لابن عانشل) لئازل لس رهد لع سحر هنم نانا و تولزخ
 دلال أ نعبتيسطب لج ةيدارإ يحن الجفر يمل كلاذكءعيوطت ومد ىدارا تومنانمم تول نايك
 هليعسلا مريح 4( اراونعر نربلا غنلا ةةرأةمعيسطلا مولاي اونعوأ معن ثلوتو تهلا ةنأما



 |.س
 اليفلازو رمل |فنلا ات ةيعربطلا وحلب, تاوهنلا, بيرا.سملا ]كالا نم ايوا قنبح ناملالهل |

 جا داتسسمل لاذ ناب ة كلل طرف ىو كانا, ل كارتر ميلعلز ةرضت لإ ب ةيدجل
 ليه تول زه تن أعلا در تين (وقينيام تامر قف ننال سطلا توما ندا عةعيبطأ
 اهباروس مهب نااعرلالهقفا لس هب هل كر هما تروملاف تتسلم ئلطان نحال اننال
 1014 بف دن لإ خس رطع تانلا نفل ناب ال سفر ىشل هنا 2'لونج علف لنج حجم

 ماتريامضن هنو انس ناظم سلندر ادي ناني لصون بكر هس ىلا فال خلا نال ظ
 ' ناضل مروي نالت املاك دان ملت لسسنفز/ل ددقؤزتين ادمان اذ نص انلا ناخد
 الدب( فب ناب ذل هجولة طاب( مشن لا لك رغم لكي طيور, لب
 ظ ات كام رز سلا إو لالا ن يراها نيب في راوبق شراب ةليربو هوايو دش ىزلا هبعرلا نم
 0 نيمار هيراب كلم لادا عمو عسر ظن دلو جارها اكفسر ان صالن

 تشم جد وزسغل تقرأ نم نارا نبه نو ةرأرغاو دار نم فو هه شو مل سما نصت بيطلا ب ٠
 د يهلاعف هبلاٌقأو هتموت مر قلا ضال لإ عفعالا تولل نادر ساما هلرازثال نإ ةسلاط فيما جرجا لكلا سا ع هربوا ناد نعبر ءاقشلا ]خوف هقازن مدننا هزع ل قغشم هنا
 هنو فتلازا مني سلىزإ لجل اماوسغتلا الب اقوه لوف نوكيا ثا نال ب ذاكنطازهن اهل
 راب يو اياك تدب كال الدبلوم ىزلا ترلا هدفا
 ادع سوي تربل لاح تول ناديت دفاع ولف سفن هنزل يبا ذا هنيأ لا
 اي نيب ناين دج ىزلا باقل التوم وانما مالي يناكدب ام ناز(
 الاربع نع نأب نوعا ورث دبلوم نجع وكانا باسل ابا تملا نازج لب تدلل
 رسال هيت ل عركاب نونس كلذ عموه كرأعلا اهلين يس لا حف, كر ودزب تودعيس
 نورتو ثلا كا ةدزج ا بلك شلع نان نو تيل لمن رنا ننال
 اهالي سح|لالياذيلا ىقرضنلوم يدر ياو ةيدادتيتكى عطانا ةيدرا لا النا
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 أسولاذالم اس او اينامنقط

 لعمرك اند كلانس نانال ةسانملا :«باأبب لس ال طم يلع زملا ىروجالازع
 تيترتف ةمالاب 2م ةلن نا نملالانا وفقا غوض اان ايباد زم انألاةياقكر عنعن هنيه عه نما سب دق

 بخت اوكي ان لرحا نمر لوكيل ك لحل قذر فيلل لحلف ةلاتلالو ساو نثاكل كنا ةفسل غلو أزال
 ىلذاذ نيا هلق اعل ابرد طخ الل اصازهر نكي تاب :نوكتن املا ريم ضي كاي هناجت هناا
 نع ان لكبر سانا قولو انمدقتام قيبان اندال( قم ناز بولو نيا زعرلا هتان دنا
 ةنسااذنمتاكر 6ء) العز الز: لوا اس كل ذ نيتتسناو سامان نامل اني مب ]سانتا

 اك هككعر طيز لح يؤ لسعر تسد الو ل صيبا لك قو جرما نهد شم ناكل نال زبود
 أنفو ل خضارقم ناكركدمإ نمت الو ةلواس نتي كاك دلو هالوالو >الو الدلو راش

 ن1 للفلل تيل تول مغير نامه الأنيق نط شال د ل فلان نع ا[ يدقص ك ناداه
 انإناناسصللا ملمس رهزأ فش ضال ييسن) كانا يسع كل قدا ل اانلدانملا لأ
 كا اننا نورنسد هين رضا طلو يمأف 8 نقال طب ؛. ىكزتلااز ها فعاض
 لم او <انزاوناو ميه ضغي لام م نعلم لاسم ء
 فقبل هذه لكس نيلافعابضتوردالاوتما اذا :ميكك نايا نمي ناذهر اه ضرحا شن لل
 اة رابعا )هجن نو عوملط م نكك كال د نيد تول او ةيدال ليز لأب
 اعد دطراطىزلا نبل يفد نمر سما نعال ر شالا كرلا بز صلاه ى أرينا بيع لدهلاو
 0 هتملس ايلا طرعزمضتا يلم هنت خب ل ضتسص غل وادي فا طن يزل



 ىههنم نأ ياكل تار ا ؟ىدتي ملا ابالي طش
 | افلام بسفارة عه تلا ةغيتشمدا انهت نمد لن نكت هند هيما .

 نايف هتضالعو ناننالات از ىزلا سنا هوجا اخ بكرا انف فأنا عرضت اد أف تسي ظ
 أدم هلال اختلاف مناك بال ضاعأ اشو مزال: لبو انزنوا امال نم لامه ظ ظ

 ابلكأذانالام الاء سايد افتار نأمل نعدئأن تسال امل ءافبلا لع يريلا ناكما |
 اذهب يعج يت وو هيرابلا بنعلا مب ذلاه طلاراساهنمص لغو
 انو نادال صقل زانثسلا هنار باّدكلا اذه ن فلسأمب هلا قي طلاهلانفرعو ,انيدتى ماعلا

 مزح نلضررمم اعدورارالا ل ئانمو هت انبشار ليضال نشل وهى زلال

 مطعتفلا سان ازال ةيواشا فقام ناز اكرح طخ ارجل سبام كلان يباكر ضلاراد ىف
 كياطمتوفو | بيميففل ضب اضن يلع رمد سشم

 لعيوب وأ نم هيوغيوا «دمضماء لعق محو ةنيربلا تارهشلا لل لاو انج نيت لول هيبس
 0 دام عيماتلاو اودع تسنتو قرا أ ولا تابربجترم | | حيل نإ وظي نعول طم ت درا بوججلقف
 دار قانا تبنرثع د لاو نيكل قامعب#تلا عدي م ضااذاز كك يمضي زبي ارالناونم

 م لا 1 للا ياارب تبا ]
 ؟مبط بلاط رض عار ةيقابلا تالطإ طلعو تقر ةنوأصلا تاي و ايكو

 انيمص الا الاعتداد ةراهنمز لو هسبفرم ن هعدو ل داب ف هنم طمس ذاع
 كس 0 ةرلاو عوازم
 د حاد عرج لذ نماشلل ذ لمفنمناواهب لاس منو دايلي نعسان مترا ذ اوال نت نأ

 ةايعراصلاو يذل زيف جدالعلا از م ةرصولا ءزه لبث ل نمو نيا

 رداسضلاب او را بروق لطم تيفال ميال كا 3
 اما ماطاش لزج اىللف ممطج رم لا هلل مم تنديد ناوي اوساط ننال نعلن
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 كسر زار بتي قف ق عالما كاتودم نس ئيغلا ن :مزعإ لكر طب و حوتز ا تزل ا ششاو هراقب
 مي ةأيإ هميوزلو هبهزي سحت نفاط امذنس ذات خيارا سد,

 طاإ له ”ر ثلا, ىلوا ن أك هت دأع تلأطو هثأر سو عرائتسا ىوثو هبهزم إي ضفلا بلاط

 / يع نا هر نقيتسورمو دلو طصدهو نحال يسوع
 ' مهللع كوخ 1 |١١ نال لجو نعشا) او دذو هءادع أوهر هللا لدرهو ءايعس اهو ليعب ود

 لطب تيرم ا لع ضار ةلالك سادس ازال جاكذ ىركلل اك كزيزجيرمال
 هنيزح نر ظنون كزجقحو لجيل مل رلطرا مل مرقذ نانا ةعيبطلا .انلالأزوم سلب أ عضو عضو

 كالا كلمن بأ سانا نما ريفكاو بر نمي ب ابسسأى نزح بأ بسسا نا هرج ريككرطظن كلذ
 ن ؟نيزحن رمال عيبطلاوى ربه سبل نزل ن اهني لع نيطبتغمناعز لبن نانو دباب

 دنا داما ماش تنس ولاعز نيرا ةااحاف ضاعلااذهرسهقيفلسو سانلا
 وةطنعلا كمن, قارا عاري نا نؤبلإلم مم تش ص ةسبخالاو ءأق نصالاو رولا

 دام نامل نتقبأ م ميم يالا و احتانذادطت كي نال احلا
 (ساوذلزلا عتانل ا لحال طناذإ لقا علافط أبتغا ريدا يلو هنزل در تلا الفنا ذ نجر
 ليه نزح راو ةوللا ةبيصمن هنيأع ناو يوي نم نيو بيغ ة 50
 ين إ نونا لتصنع سضراضم كيلر ابدا ضياع قنل مضيان تارا دارس ريض
 هتمطان هس ؟هعتمتو عما يشيلاو ترش عنتر هنن لع ةيقفى كالا حن كأنما م
 عير ةعمدم واى ازه كيفن غو غساو زر حدنم ثوم لف ةيربأ ةبه 4 ةيوقومأ هنأ نظن هيسفن



 3 دز 8 ني لارا نم لادم لاني
 فر هقيدصمرفد 20 و و

 دلوايسإا طعم سي نأو تر خا سسانلا هلوانبآم لع كزحلاتا أدرلا ةززه نايا ء بحا
 ب يزني دلل ورتقن ملا ضو ا ,اكطأم هوأننأنيق نمت رذكا هذه تناك اوسو أهنم هلا

 0 نط أياما نادلو هقلضرنعلجوزع تل عبادك
 4 هم بمس اال هلا فكشلا نحموهر اين انم مرا اذا تركنا ةئيسلاازاعلا
 ا ىلا مضر اوانراسا م ضفا(:لعرملا رنا هئالآهتسما ا هتبأم الل عريب سفن بيلعلع
 جمانة وهرلل لي اشفلاو لئعلاغنلائعارم ا هبذ كالو .هئا] صلال, زجال ل ضنالاب
 أ اسلي نا؟رجلر ناكر ناز ضال كل /قارقف لضعلا نادال ضالا لال هل كوقفو درتسل
 فحم اب ناو ةبثولا |ةرآضلا الا( قركتا/ن |لذ أ علل غشيم نان مزعاربا كوكي كبجول لمي

 هلا فب وعتسم انس كتف د ازيجالل ريس ا هدقن ناك ا عاطتسا امر
 مل ازا مار(س انجل انك ذلو هسلع تيز حد رق ذ امش لل ان هنزحتالفر

 ١سم سيافانقشارع انا داابهلعلاارسارسغلا سكنا
 يتداول ضي طل مارب لارا

 اهل اهيصزفورا اراها مارا ررسانجااذهسنو ْ

 تاز لورجما لاتغل امك الاب
 د ةدلاوجابدرغم زن لاد وتلا

 اسال نرحل
 ظ «لاررشيناع
00 8 

 .٠ 1 وموسم بوو ااوباو اسس سف
 1 06261462001252: 1 نيو تاو داوم كازمانو تح تبسيط د بيوننعيا ناتج بان انانح حناوي اوس احبس. دن هحداحم تان سساو وح ١ 1 سويس يوما بجدول سل
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 7 لراس هاروت الون يلام ك ناك اال راسا, ةرلصلاو |
 ا انا ونعم عيل طلادا لانش تزعل بفم |

 59 +كرغاشإارل بغا ابل ان انبي :اهلالاسرلان اد ىلي

 ماطر + صل عا ثو «صرطل ءاو لع ياك البى 7 كرا نياك موقعي
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